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‘Langs de Vecht en d’oude Rijnstroom
Strekt zich wijd het Stichtse land.
Willibrord ontstak Uw fakkel,
Die onblusbaar verder brandt;
Waar ’s Lands Unie werd geboren,
Utrecht, hart van Nederland!
Utrecht, parel der gewesten,
’k Min Uw bos en lustwarand’.
’n Eigen stempel draagt Uw landschap:
Plas, rivier of heid’ en zand,
Weid’ en bongerd, bont verscheiden,
Utrecht, hart van Nederland!
Utrecht, nobel, nijver Utrecht,
Middelpunt naar alle kant,
Aan uw eigen stijl en schoonheid
Houd ik steeds mijn zin verpand.
Blijv’ in goed’ en kwade dagen:
Utrecht, hart van Nederland!’

Nadat de provincievlag in 1952 formeel als provincievlag
is vastgesteld, klonk de roep om een provincielied. 
Het lied moest uit het volk komen, net als bij andere 
provincies, vond men. Vervolgens heeft Johannes Küppers
(1896-1978), toenmalig referendaris ter provinciale griffie
van Utrecht, een tekst geschreven. De tekst van Küppers
wordt gezongen op een melodie van Henry Smart, een
19de-eeuws componist en bewerker van hymnes en
gezangen. De melodie staat beter bekend onder de
naam ‘Angels from the Realms of Glory’, een kerstlied
(Gezang 93 uit de Hervormde Gezangenbundel van 1938).
Het provincielied is nooit officieel vastgesteld.
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Woord vooraf

Met veel trots mag ik hem presenteren: onze cultuurhistorische atlas Tastbare Tijd. Dat dit boek over 

de tastbare geschiedenis van de provincie Utrecht door velen van u wordt gewaardeerd blijkt wel uit 

de inmiddels vijfde herziene herdruk die nu voor u ligt. De atlas voorziet in de behoefte om de eigen

woonomgeving beter te leren kennen. Ook voor beleidsmakers bij gemeenten en plannenontwikkelaars

bij adviesbureaus is Tastbare Tijd inmiddels een must geworden. 

Dit met veel kaarten en afbeeldingen uitgegeven boek toont wat ons rijke verleden is, waar het te vinden

is en waarom het er zo uitziet. Ik neem u mee op een korte ontdekkingstocht naar de resten uit het 

verleden die wij koesteren en voor de toekomst willen bewaren.

Verborgen in de bossen op de Utrechtse Heuvelrug vinden we nog veel sporen uit onze vroegste 

geschiedenis, zoals tientallen prehistorische grafheuvels en celtic fields, uitgestrekte akkerbouw-

complexen tegen de flanken van de stuwwal. En wat de archeologie betreft, vergeet ook niet de dwars

door de provincie lopende noordgrens van het Romeinse Rijk, de Limes geheten.

Met 300 historische buitenplaatsen is onze kleine provincie wel heel erg goed bedeeld. Wat het extra 

bijzonder maakt is dat deze huizen met hun fraaie parken door hun ligging langs weg en water complete

lustlandschappen vormen. Denk aan de Vechtgordel en de Stichtse Lustwarande. Uniek voor Nederland

is het grote aantal middeleeuwse woontorens langs de Langbroekerwetering en de Kromme Rijn, een

rivierengebied met zeer oude brinkdorpen en mooie landschapscontrasten. 

Een hele andere cultuur is die van het militair erfgoed. Ook daarvan heeft de provincie veel te bieden. 

Ik denk natuurlijk direct aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie die, net als de Limes, genomineerd is 

voor de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Maar nog drie andere waterlinies lopen door ons gebied: 

de Grebbelinie, delen van de Oude Hollandse Waterlinie en, in het noorden, nog een zestal forten van 

de Stelling van Amsterdam. Bijzonder erfgoed treffen we aan rond het militaire oefenterrein van de 

Leusderhei met de Pyramide van Austerlitz als symbool van de Franse Tijd, de vliegbasis Soesterberg 

als fenomeen van de Koude Oorlog en het kamp Amersfoort als herdenkingsplaats. 

Ik hoop u met deze atlas te inspireren om van ons tastbare erfgoed ter plaatse te gaan genieten.

Mariëtte Pennarts-Pouw

Gedeputeerde cultuur provincie Utrecht
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Wanneer verschijnt Tastbare Tijd weer? Die vraag is ons onlangs
weer gesteld, want ook de laatste herdruk 2.0 was uitverkocht. 
Twaalf jaar geleden, in 2005, kwam de Cultuurhistorische Atlas 
van de provincie Utrecht uit. Het bleek een schot in de roos. 
Na vier herdrukken bleef de vraag ernaar onverminderd groot. 
Hoewel de houdbaarheidsdatum kennelijk nog niet was over-
schreden, verdiende het boek een grondige herziening. De kans 
om nieuwe inzichten, extra onderwerpen en veel meer kaarten 
op te nemen hebben wij met beide handen aangegrepen. Dat de
provincie Utrecht een nieuwe uitgave in boekvorm stimuleerde 
was niet vanzelfsprekend in een tijd van ‘nieuwe media’. 

Anders dan de eerste edities hebben wij in Tastbare Tijd 2.0
alle historische informatie van de ruim honderd kaarten gekoppeld
aan een locatiegericht databestand, dat via onze provinciale website
is te raadplegen. Met een tastbaar boek en een digitaal databestand
hebben we gepoogd de overdrachtseigenschappen van beide media
in samenhang te benutten. 

Historisch hart
Het erfgoedbeleid van de provincie Utrecht heeft de laatste jaren
andere, nieuwe accenten gekregen. Archeologie, militair erfgoed,
historische buitenplaatsen en agrarisch cultuurlandschap hebben
nu onze volle aandacht. Deze aandachtsgebieden zijn in onze 
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013-2028 vastgelegd. Het ligt
dan ook voor de hand dat deze onderwerpen in de nieuwe Tastbare
Tijd 2.0 een plek hebben gekregen. De ‘visies’ en ‘gebiedsopgaven’
uit de voorgaande edities hebben plaatsgemaakt voor verhalen die
aan landschappen en locaties in de provincie zijn verbonden. Wij
willen hiermee aandacht vragen voor de ‘zachte’ waarden van onze
omgeving. Historische kwaliteit is steeds meer een factor geworden
bij ruimtelijke ingrepen. Erkend wordt dat het een belangrijk aspect
is dat de aantrekkelijkheid van onze woonplek mede bepaalt. Op
haar beurt draagt een aantrekkelijke leefomgeving bij aan het
geluksgevoel van mensen die er wonen en werken. 

‘Utrecht Topregio’ is nu de wat zakelijke slogan voor de provin-
cie Utrecht. Het belang van een aantrekkelijk leefklimaat werd ook
vroeger al onderkend. Midden 17de eeuw noemde de dichter des
vaderlands Joost van den Vondel de stad Utrecht een ‘Paradijs vol
weelde’. De ‘dolle jonker’ Everard Meyster, die de Amersfoorters 
zo gek wist te krijgen een grote zwerfkei de stad in te trekken, was
niet minder bescheiden door in 1655 de Amersfoortseweg de ‘Wegh
der Weegen’ te noemen. In de 18de eeuw was de ‘Zegepraalende
Vecht’ ons visitekaartje, in de 19de eeuw kreeg de zuidflank van 
de Utrechtse Heuvelrug het poëtische predicaat ‘Stichtse Lust-
warande’. Misschien wel tekenend voor de huidige tijd is te zien, 
dat aandacht voor de schoonheid van de eigen omgeving weer 
helemaal terug is. ‘Trots van de stad’ is de ondertitel van een nieuw
boek over de Utrechtse Domtoren, ‘Wat een Weelde’ is die van een
nog dikker boek over kasteel De Haar. En niet voor niets heet 
de eind 2014 vernieuwde welstands- en monumentencommissie
Midden Nederland nu ‘MooiSticht’. 

Actuele thema’s
In Tastbare Tijd 2.0 zijn enkele actuele thema’s belicht. Ze gaan over
de nieuwe accenten van ons erfgoedbeleid en over organisaties en
structuren waarbij de provincie van oudst een belangrijke rol heeft
gespeeld. Ze sluiten ook aan op actuele discussies binnen Neder-
land, die verder reiken dan de provinciegrens alleen. Zo mag in 
een boek door en voor de provincie een verhaal over het ontstaan en
de ontwikkeling van dit middenbestuur niet ontbreken. Daar gaat
het eerste hoofdstuk over. Als oudste bestuursorganisaties mogen
natuurlijk de waterschappen hier niet ontbreken. Ook het lokale
bestuur komt aan bod. Telde de provincie Utrecht in 1795 maar
liefst 222 ‘gerechten’, nu is het aantal gemeenten tot slechts 26
teruggebracht. 

In het eerste hoofdstuk wordt daarnaast het ontstaan van steden 
en dorpen beschreven. Hierbij ligt het het accent op de vraag in 
hoeverre het bestaande landschap van invloed is geweest op de 
locatiekeuze en de vorm van de stedelijke nederzetting. Omdat bij
stadsstichtingen de kerken een essentiële rol hebben vervuld en 
in de loop der eeuwen als landmarks voor diverse doelen hebben
gediend, vertellen we tot slot nog iets over de betekenis van de (laat)
middeleeuwse kerktorens in het landschap. 

Als tweede thema hebben we infrastructuur gekozen. Dat is mis-
schien een wat ongebruikelijk erfgoedonderwerp, maar voor de pro-
vincie Utrecht zeer identiteitsbepalend. Als centraal gelegen ‘histo-
risch hart’ op de snijlijn van belangrijke vervoersassen is de provin-
cie uitgegroeid tot ‘draaischijf van Nederland’ met het drukste
spoorwegstation en de breedste snelweg (A2). Met de Steenweg tus-
sen Utrecht en De Bilt uit 1290 hadden we de eerste bestrate weg
van ons land, met de rijksweg 12 uit 1938 de allereerste autosnelweg
met vluchtstroken in Europa. Een ander soort infrastructuur is die
van de nutsvoorzieningen als water, elektriciteit en gas. Daarvan zit
nu het meeste onder de grond, maar watertorens, hoogspannings-
masten en ook trafohuisjes zijn het nog zichtbare erfgoed. De 
provincie heeft bij de verspreiding en ontsluiting van waterleiding 
en elektriciteit een belangrijke stimulerende rol gespeeld. 

Het derde hoofdstuk is gewijd aan het militair erfgoed, één van
onze erfgoedthema’s. In de eerste eeuwen liep de Limes, de noord-
grens van het Romeinse Rijk, dwars door de provincie. De Kromme
Rijn en de Oude Rijn waren toen deel van een lange verdedigings-
zone tegen de ‘barbaren’ uit het noorden. Na de 16de eeuw kwam 
de vijand uit het zuiden en het oosten. Niet Het Sticht (provincie
Utrecht), maar het rijke Holland moest verdedigd worden. 

Met drie in tijd en in plaats opeenvolgende waterlinies werden
wij de bufferzone voor het economisch hart van ons land: de 
Grebbelinie, de Oude en de Nieuwe Hollandse Waterlinie en nog
een stukje Stelling van Amsterdam. Door de centrale ligging was 
de lege en woeste heide van de Utrechtse Heuvelrug ook uitermate
geschikt als militair oefenterrein. Het begon met het Frans-Bataafse
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kamp en de oprichting van de Pyramide van Austerlitz in 1804 en
het eindigde met de sluiting van de vliegbasis Soesterberg in 2008. 
De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Romeinse Limes maken
goede kans in respectievelijk 2019 en 2021 de status van UNESCO-
werelderfgoed te krijgen.

Vliegbasis Soesterberg is sinds eind 2014 voor het publiek 
toegankelijk. Gelijktijdig kon hier het imposante Nationaal Militair
Museum geopend worden.

Het vierde hoofdstuk gaat over kastelen en buitenplaatsen – geen
provincie die er zoveel heeft (gehad) op een betrekkelijk klein 
oppervlak. Niet verstopt en verspreid, maar compact in zones op 
de overgangen tussen de verschillende landschappen, bepalen de
vele historische buitenplaatsen nog steeds het gezicht van grote
delen van de provincie: en juist hier willen mensen graag wonen,
werken en genieten. Sommige zijn voor ieder toegankelijk, zoals
Slot Zuylen, Huis Doorn, kasteel De Haar en kasteel Amerongen,
van vele andere is het park opengesteld. Zo’n 450 buitenplaatsen en 
140 kastelen moeten er in de provincie zijn geweest. Daarvan zijn
nu nog ongeveer ruim 300 over. 

Vernieuwde kaarten
In hoofdstuk vijf komen de tien deelgebieden van de provincie
Utrecht aan bod. Deze gebiedsindeling vindt u ook terug op de
publiekswebsite www.utrechtaltijd.nl. De opzet van de eerdere 
edities is gehandhaafd: de historische ontwikkeling van ieder
gebied is aan de hand van vijf perioden, de tijdlagen, te volgen. 
De tekst is geactualiseerd en aangevuld met nieuwe gegevens.

Alle vijftig tijdlaagkaarten zijn vernieuwd. Na veel speurwerk
zijn de kaarten aangevuld met de locaties en gegevens van vele
bestaande én verdwenen bijzondere objecten. Honderden polder-
molens, gemalen, kastelen, buitenplaatsen, eendenkooien en
schaapskooien zijn toegevoegd. De boerderijlinten zijn op nieuw
onderzoek gebaseerd en als gekleurde stroken langs de wegen 
aangegeven. Ook de laatste inzichten op archeologisch gebied zijn
verwerkt. Het bestand van grafheuvels op de Utrechtse Heuvelrug
is geactualiseerd en de recente ontdekkingen in de Romeinse Limes
hebben een plek op de kaart gekregen. Met dank aan oplettende
lezers konden diverse eerdere foutjes worden hersteld. De tien deel-
gebieden zijn op de kaarten niet meer als ‘eilanden’ afgesneden,
maar het kaartbeeld loopt nu door, zij het iets transparanter. Nieuwe
symbolen zijn ontwikkeld en het ‘verschijnen en verdwijnen’ van
elementen op de tijdlaagkaarten is vereenvoudigd: zwarte dichte
symbolen zijn bestaande elementen, open contoursymbolen zijn
die elementen die in die tijdlaag zijn verdwenen. 

Tientallen nieuwe themakaartjes zijn gemaakt en verduidelij-
ken de tekst in de eerste hoofdstukken. Met behulp van een nieuwe,
nauwkeuriger versie van het Actueel Hoogtebestand Nederland
(AHN2) zijn kaarten gemaakt die de relatie tussen reliëf en neder-
zetting laten zien. Zo konden de inundatievelden op de kaarten van
de waterlinies door de reliëfweergave begrijpelijker gemaakt wor-

den. Vele historische kaarten zijn toegevoegd. Sommige daarvan,
bijvoorbeeld de fameuze stadsplattegronden van Jacob van Deven-
ter uit omstreeks 1570, zijn ook bewerkt om het verhaal te verduide-
lijken of om de relatie met het heden te laten zien. Deze toevoeging
van oude en nieuwe kaarten maakt Tastbare Tijd 2.0 nog meer tot
een echte cultuurhistorische atlas.

Website cultuurhistorische atlas
Achter de ‘mooie plaatjes’ in het boek gaat een uitgebreid gegevens-
bestand schuil, dat nog veel gedetailleerder de locaties geeft dan 
op gedrukte kaarten mogelijk is. De nieuwe uitgave heeft een 
enorme stimulans betekend om de uitgebreide digitale verzame-
ling van cultuurhistorische elementen die wij inmiddels hebben 
opgebouwd, verder uit te breiden en beter te ontsluiten. Bovendien
hebben we nu ook een stap gezet om het historisch kaartmateriaal
te ‘georefereren’, dat wil zeggen oude kaarten van de provincie
Utrecht passend te maken op de huidige topografische ondergrond,
zodat de vroegere situatie met de huidige vergeleken kan worden.
Daarmee verrijken we ons digitale bestand en ontsluiten we het 
verleden weer een beetje verder als kennisbron voor onze omge-
ving. Alle elementen op de kaarten zijn nu mét hun achterliggende
gegevens ook digitaal beschikbaar en ontsloten door de website
www.provincie-utrecht.nl/chat (chat: cultuur historische atlas).

Provinciaal product
Deze nieuwe atlas kon gerealiseerd worden dankzij de motie
‘Utrecht Verhaalt’ die in het voorjaar van 2014 door Provinciale 
Staten is aangenomen. Tastbare Tijd 2.0 is een echt provinciaal 
product, waaraan vele medewerkers van de provincie Utrecht 
hebben bijgedragen. In de nu voorliggende vijfde herdruk 2.0 
zijn diverse verbeteringen in zowel de tekst als in het kaart- en
beeldmateriaal aangebracht, met dank aan enkele kritische lezers.
Mijn dank gaat ook uit naar de collega’s die het fraaie kaartmateriaal
hebben gemaakt. Vasthoudend, systematisch én creatief heeft onze
cartograaf Eddie Poppe hier samen met Marga Oostveen, Renske 
de Jonge en Tessa Beukelaar aan gewerkt. Onze archeoloog Lisa
Wouters heeft de tekst over de Romeinse Limes bewerkt en uit-
gebreid met veel nieuwe informatie. Bij het verzamelen en opvragen
van historische kaarten en afbeeldingen was mijn collega Patricia
Plaizier zeer behulpzaam. Voorts heeft zij samen met mijn Helen
het register verzorgd. Ook collega Rianne Pot dank ik voor haar 
bijdrage hieraan.

Speciale dank ook aan de mensen van de archieven waaruit 
wij hebben geput voor het nieuwe materiaal in deze uitgave. Ik
denk daarbij met name aan Douwe Koen van Het Utrechts Archief,
aan Marco van Egmond van de Universiteitsbibiotheek Utrecht en
aan Saskia Stouten-Schrijer, publieksarchivaris bij het Archief 
Eemland. Ten slotte maar niet ten laatste dank ik Pim van Schaik
van Stokerkade cultuurhistorische uitgeverij voor de zorg waarmee 
hij deze uitgave weer tot een mooi product heeft gemaakt. 
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1
Provincie
Utrecht

De onnavolgbaar grillige grens met Holland. Tabula nova 

Provinciae Ultrajectinae, na 1715, door Bernardus de Roy.

Een boek over de provincie Utrecht kan niet zonder
een verhaal over de stichting en de ontwikkeling van
deze oude bestuurslaag. De datum 17 mei 1375, waar-
op bisschop Arnold II van Horne de Stichtse Landbrief
ondertekent, wordt beschouwd als het begin van de
provincie Utrecht. Aan de hand van een serie kaartjes
is te volgen hoe het uitgestrekte grondgebied van Het
Sticht door oorlogen en machtspolitiek met Holland 
en Gelderland voortdurend krimpt en hoe de uiterst
grillige grenzen later weer enigszins worden recht-
getrokken. 

Een nog oudere bestuurslaag is die van water-
schappen. Al in 1323 werd het Hoogheemraadschap
van de Lekdijk Bovendams opgericht. Waterschappen
waakten over de dijken en zorgden met honderden 
poldermolens voor het waterbeheer. Nog in 1970
waren er 126 waterschappen binnen de provinciale
grenzen, nu zijn dat er drie. Schaalvergroting is ook 
bij de gemeenten waar te nemen. In 1795 was de 
provincie in 222 gerechten verdeeld, sinds 2011 tellen
we 26 gemeenten. Restanten van de oude gerechts-
grenzen vinden we hier en daar nog terug. 

Nieuw is een hoofdstuk over nederzettingen. Voor
de typering van middeleeuwse steden en dorpen is
zoveel mogelijk aangesloten bij de indeling uit de Atlas
van de verstedelijking in Nederland (2014). Het accent
ligt op de invloed van elementen als dijken, rivieren en
oudere ontginningen op de vorm van de middeleeuw-
se stad. Latere 19de- en 20ste-eeuwse uitbreidingen
vallen buiten het bestek van deze uitgave. Wel zijn de
nieuw gestichte dorpen beschreven, inclusief spoor-
dorpen uit een recentere periode. 

Tot slot worden op een kaartje de kerkstichtingen
weergegeven, waarbij wordt ingegaan op de rol van 
de kerktorens als oriëntatiepunten in het landschap,
hun historisch belang voor de landmeetkunde en hun 
betekenis als zichtpunt voor vele buitenplaatsen met
hun lanenstelsels. 
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UTRECHT GESTICHT

De provincie Utrecht bestaat als bestuurlijke eenheid 440 jaar 
langer dan de Nederlandse staat. De Stichtse Landbrief die bisschop
Arnold II van Horne op 17 mei 1375 ondertekende betekende het
begin van de provincie Utrecht. De bisschop zou voortaan alleen
met toestemming van de standen oorlog mogen voeren en belasting
mogen heffen. Voor belangrijke functies mochten alleen personen
uit het Nedersticht gekozen worden. De standen, de latere Staten
van Utrecht en de huidige Provinciale Staten, bestonden uit 
vertegenwoordigers van de geestelijkheid, de ridderschap en 
de vijf steden. Destijds waren dat naast Utrecht en Amersfoort 
ook Rhenen, Wijk bij Duurstede en Montfoort. De stad Utrecht 
had de meeste invloed en van de overige steden waren alleen
Amersfoort en Rhenen belangrijk. De dorpen hadden geen enkele
invloed. Zij behoorden tot het platteland, dat door de ridderschap
werd vertegenwoordigd. 

Van enig landsheerlijk gezag van de bisschop was ten tijde van
de Stichtse Landbrief al nauwelijks meer sprake. Geteisterd door

een zware schuldenlast kon bisschop Hendrik van Beieren in 1528
niet anders dan zijn wereldlijk gezag overdragen aan de opdringen-
de Habsburgse vorst keizer Karel V. Bij zijn troonafstand in 1555
werden de Habsburgse Nederlanden of de Zeventien Provinciën 
tot een staatkundig geheel gesmeed, ongeveer de huidige Benelux. 
Utrecht heette toen een heerlijkheid. Als gewestelijk bestuurder
stelde Karel V een stadhouder aan. Holland en Utrecht kregen één
stadhouder. De eerste was Willem van Oranje. Met de Vrede van
Münster in 1648 werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlan-
den officieel erkend als zelfstandige natie. Na de Franse tijd (1795-
1813) ging de provincie Utrecht in 1815 deel uitmaken van het nieuwe
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

VOORGESCHIEDENIS

Geldnood was het motief van de bisschop om concessies te doen
aan de machtige partijen in het Nedersticht, in ruil voor kredieten.
De Utrechtse bisschop was niet alleen geestelijk leider, maar hij 

Boven • Utrecht, hart van Nederland. Toeristenkaart van de provincie Utrecht uit 1932. Toeristisch totaal oninteressant was het veenweidegebied.

Rechts •Hulde aan de vijf steden van de provincie Utrecht en aan de meest vooraanstaande geslachten met de zegels van de kapittels aan de Stichtse landbrief van 1375.

Ontwerp en tekst uit 1671 van Everard Meyster. 
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had ook wereldlijke macht. Die positie had hij van de Duitse keizer
gekregen, die gebieden van zijn uitgestrekte Heilige Roomse Rijk
(sinds 925) in leen uitgaf aan zijn ondergeschikten. De aangestelde
graven gingen voor hun eigen erfelijke opvolging zorgen, waardoor
die gebieden steeds zelfstandiger werden en de macht van de keizer
verzwakte. Het grote voordeel van het benoemen van een bisschop
was dat deze geen wettelijke zonen had. Zo kon de keizer zijn
gebied weer opnieuw uitgeven. 

Door schenkingen van de keizer had de Utrechtse bisschop 
in de loop van de 10de eeuw een omvangrijk gebied ten noorden 
van de grote rivieren gekregen, dat hem van inkomsten voorzag. 
Zo kreeg bisschop Balderik in 953 van Otto I het gebied van 
Kortenhoef, Ankeveen en Nederhorst ten Berg. Lucratief waren 
het tolrecht (Rhenen), het muntrecht en het tiende deel van de
opbrengsten van de koninklijke goederen, die de Utrechtse kerk al
in 753 van koning Pippijn III had ontvangen. Die gebieden lagen
vooral in het Kromme Rijngebied en langs de Vecht en Oude Rijn.
Door een schenking van Karel de Grote in 777 kwam de Utrechtse
bisschop in bezit van de Sint-Maartenskerk in Dorestad en een
omvangrijk domein in het oosten, rond Leusden. Nog eerder, in
723, kreeg de bisschop de Romeinse castellaUtrecht en Vechten 
van Karel Martel, hofmeier van het Frankische Rijk.

De banden tussen de bisschoppen en hun heer bleven tot in de
12de eeuw innig. De meeste Duitse keizers bezochten de bisschops-
stad Utrecht een paar keer tijdens hun regering en hadden er een
eigen paleis, Lofen geheten. Omgekeerd reisden de bisschoppen
voor overleg naar de keizer in Keulen. De route liep langs de voet
van de Heuvelrug over de via regia, de koningsweg. In zijn conflict
met de paus over de benoeming van bisschoppen kon de keizer
rekenen op de trouw van de Utrechtse bisschoppen. Maar bij het
Concordaat van Worms in 1122 spraken de paus en de keizer af dat
een nieuwe bisschop voortaan door de plaatselijke gelovigen zou
worden voorgedragen. Het waren in Utrecht de vijf kapittels (Dom,
Oud-Munster, St. Pieter, St. Jan en St. Marie) die zich over de bis-
schopskeuze gingen ontfermen. Deze geestelijken, kanunniken uit
aanzienlijke families, hadden wel de gelofte van kuisheid afgelegd,
maar niet die van armoede. De bisschop werd afhankelijk van deze,
door grote ontginningen langs Rijn en Vecht schatrijk geworden
geestelijkheid. 

Op hun beurt werden de kapittels zwaar onder druk gezet door
de naburige vorstendommen. Zo wist de Hollandse graaf Floris III
in 1178 zijn broer Boudewijn II op de bisschopszetel te krijgen, 
die vervolgens het bisdom kaalplukte om zijn oorlogen in het 
Oversticht te kunnen voeren. Begin 13de eeuw kwam een definitief
einde aan de keizerlijke invloed. Gevolg was dan ook dat de keizer-
lijke bescherming wegviel, waardoor de positie van de bisschoppen
verder verzwakte. Holland en Gelre konden beginnen aan het 
slopen van het eens machtige bisdom. 

PROVINCIE EN GEMEENTEN

De enorme omvang van het bisschoppelijk gebied, dat vanuit
Utrecht werd geregeerd, kalfde in de loop van de 13de eeuw sterk af.
In het westen was de bisschop niet opgewassen tegen de expansie
van Holland. 

In het oosten was Het Sticht al een eeuw eerder de Veluwe, die
bisschop Bernold rond 1040 van de Duitse keizer Hendrik III had

gekregen, kwijtgeraakt. Aanvankelijk had de bisschop de Veluwe 
in leen gegeven aan de hertogen van Brabant, die op hun beurt het
gebied in leen gaven aan de Gelderse graven. Toen de Brabantse
hertog nalatig was met de eed van trouw te zweren (leenhulde) aan
de bisschop, verklaarde deze het leen voor vervallen en trachtte de
Veluwe weer in bezit te krijgen. Strooptochten volgden in de 12de
eeuw, maar de Gelderse graaf Otto I wist in 1203 de Veluwe defini-
tief in te lijven. 

Het wereldlijk territorium van de Utrechtse bisschop werd 
in tweeën gesplitst: het Nedersticht, ongeveer ter grootte van de 
huidige provincie, aan de ene kant en het Oversticht, bestaande 
uit Overijssel, Drenthe en de stad Groningen, aan de andere kant.
De Utrechtse bisschop moest via de Eem over de Zuiderzee naar
zijn residentie in Vollenhove. Maar ook zijn greep op het Oversticht 
verslapte, toen in 1227 de Drenten zijn leger in de pan hakten. Het
bisschoppelijk gezag over het Oversticht bleef wankel door herhaal-
delijke verpanding van het gebied aan Gelre. 

Grens met Gelderland 
Ondanks eeuwenlange twisten, oorlogen en overvallen op elkaars
gebied bleef de grens tussen het Nedersticht en Gelre redelijk 
stabiel. Vanuit de burchten Ter Horst (1163, afbraak in 1528) bij 
Rhenen en Stoutenburg, de ‘trotse burcht’ (1259, afbraak in 1540)
onder Amersfoort, beheerste de Utrechtse bisschop de grenszone.
Op de belangrijke oost-westroute waren de versterkte huizen 
Scherpenzeel en Renswoude strategische twistobjecten. Sinds 
1380 was Huis Scherpenzeel (Scarpenzele) een leen van de Gelderse
hertog (hertogdom sinds 1339) en nog steeds vormt het een Gelder-
se enclave in het Utrechtse gebied. Het huis lag pal tegenover het
Utrechtse kasteel Renswoude, dat bisschop Jan van Arkel in 1346
had gekocht van de burgers van Rhenen en in leen gaf aan zijn
broer Robert. 

In de 19de eeuw bestonden plannen om Scherpenzeel en Rens-
woude samen te voegen. In 1864 stelde Gelderland voor het ver
noordwaarts uitstekende deel boven Renswoude af te staan en te
ruilen tegen een onder Scherpenzeel gelegen gebied. Utrecht wilde
slechts een klein stukje afstaan. Een eeuw later, met de grote grens-
correcties in 1960, werd de grens van Scherpenzeel op de toen pas
gekanaliseerde Luntersche Beek gelegd. Utrecht kreeg er boven
Renswoude enkele stukken bij. Hierdoor nam het gekartelde ver-
loop van de provinciale grens verder toe. Tot een samenvoeging van
Scherpenzeel en Renswoude is het nooit gekomen.‘Onvoldoende
bestuurlijk draagvlak’, lezen we in de laatste afwijzing uit 2011. En
dus blijft de grillige provinciale grens ter plaatse gewoon bestaan. 

Zoals gebruikelijk zijn ook aan de oostzijde natuurlijke barriè-
res als grens gekozen. Bij het noordelijk deel tussen Eemland en
Arkemheen gaat het om de Laak (laak = grenswater), een veenrivier-
tje dat tijdens de 12de-eeuwse ontginningen is gekanaliseerd en
waaraan Hoevelaken (hoeve = oppervlakmaat voor een boeren-
bedrijf, toen ca. 13 ha) zijn naam te danken heeft. Deze grens werd
in 1758 bevestigd door de Staten van Utrecht. 

Bij het zuidelijk deel gaat het om een deel van het Valleikanaal.
Hier stroomde ooit het grensriviertje de Kromme Eem, dat door 
bisschop David van Bourgondië tussen 1473 en 1481 tot grift was ver-
graven. Om zijn ‘neef van Gelre niet te nae te graven’ liet bisschop
David de grift iets ten westen van het riviertje uitgraven. De smalle
tussenliggende strook grond, de ‘overeinden’, is bij de ruilverkave-
lingen gesneuveld, maar is nog wel op oudere kaarten terug te vin-
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den. Later ontstond een slepend conflict over de precieze ligging
van de grens tussen beide gewesten: lag zij exact langs de Grift 
of lag zij op enige afstand oostelijk ervan? In de jaren 1720 werd 
besloten dat het tracé van de Grift de grens zou vormen tussen 
de Gelderse en Rhenense venen, een verlies voor Utrecht dus. 
De kaarsrechte verlenging van de Grift tot het centrum van het late-
re Veenendaal werd in 1585 gegraven. Gezien de richting van die
rechte grift moeten de verdwenen kapel op de Emmikhuizerberg en
de kerktoren van Wageningen als richtpunten zijn benut. Deze grift
werd de grens tussen Stichts-Veenendaal en Gelders-Veenendaal.
Dat Veenendaal in beide gewesten lag had te maken met de turfwin-
ning. De Utrechtse initiatiefnemers konden in 1546 ook concessie
krijgen in het Gelderse deel, want zowel Het Sticht als Gelre
behoorden destijds toe aan één landsheer, Karel V. In 1795 wist het
Stichtse deel zich los te maken van de stadsvrijheid van Rhenen.
Ruim anderhalve eeuw lang bleef de provinciegrens dwars door
Veenendaal lopen, alle argumenten over verlies aan inkomsten door 
smokkelen ten spijt. Pas in 1960 ging Gelders-Veenendaal naar 
de provincie Utrecht en werd het met Stichts-Veenendaal tot één
gemeente verenigd. 

In 1814, direct na de bevrijding van de Franse overheersing, vor-
derde Gelderland de over-Rijnse uiterwaarden bij Amerongen en 
Rhenen terug, waarop Utrecht antwoordde niet bevoegd te zijn. Bij
onderhandelingen in 1822 dreigde Utrecht De Mars ten zuiden van
de Nederrijn terug te vorderen als Gelderland niet soepeler werd.

Maar alles bleef bij het oude en de ‘Franse’ grens bleef in het mid-
den van de Nederrijn liggen. Net als de Grift van bisschop David
twee eeuwen eerder werd ook de Slaperdijk (1652) door Utrecht 
precies langs de oude Gelderse grens aangelegd. Gelre had geen
belang en wilde niet meebetalen aan deze ‘slapende’ dijk, die de
overstromingen van de Rijn moest tegenhouden. 

In het zuiden vormt de Nederrijn, vanaf Wijk bij Duurstede 
de Lek (lek = laak) geheten, de provinciegrens met Gelderland en 
Zuid-Holland. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat was het vroeger
niet. Eigenlijk is alleen het stuk rivier tussen Wijk bij Duurstede 
en Culemborg sinds 1300 de grens met Gelderland gebleven. De
Nederrijn had weliswaar steeds als grens gefungeerd, maar met de
verlegging van het rivierbed in de loop der eeuwen schoof de pro-
vinciegrens niet steeds mee. Zo liep de Gelderse ‘Lant Scheydinge’
nog tot 1840 dicht langs de steilrand van de Heuvelrug, dwars door
de Amerongse Bovenpolder en de Elster Buitenwaarden, terwijl de
rivier al sinds de 14de eeuw zijn huidige, iets zuidelijkere loop had
gekregen. Bij Remmerden ( = afgekalfde rand) stak de provincie-
grens de rivier over om een stuk zuidelijker de oude loop van de
Rijn onder Rhenen te volgen. Het gehele gebied van De Mars
behoorde destijds tot de stadsvrijheid van Rhenen en dus tot de 
provincie Utrecht. Ook onder Wijk bij Duurstede veranderde de
loop van de rivier. Hier ging het om kanalisatie en het afsnijden van
bochten, die na 1900 de rivier en dus ook de grens een veel minder
meanderend beloop hebben gegeven.
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Grens met Holland 
Tot voorbij Wijk bij Duurstede wist Gelre posities te krijgen aan 
beide kanten van de rivier. Tussen Everdingen en Schoonhoven 
was het Holland dat domineerde op de beide oevers. Vóór 1300
beschikte de Utrechtse bisschop nog over grote gebieden aan weers-
zijden van de rivier. Maar Het Sticht raakte hier steeds meer land
kwijt. De Hollandse graven en de Brederode’s van Vianen gingen 
de rivier beheersen. Tot kort voor de Bataafse omwenteling van 1795
was alleen Hagestein aan de overzijde en (Willige) Langerak aan
beide zijden van de Lek nog Utrechts. Toen in 1805 Jaarsveld en 
IJsselstein samen met Benschop en Noord-Polsbroek bij Utrecht
kwamen, werd de Lek als natuurlijke grens met Holland vastgelegd. 
Pas in 2002 stak de provincie Utrecht weer de rivier over met de
‘inlijving’ van Vianen. Zuid-Holland heeft zich hier sterk tegen 
verzet en wilde de Lek als grens behouden. 

‘Een door muizen afgeknabbelde boterham’, schreef de water-
staatshistoricus J.L. van der Gouw in 1962 over de grens tussen 
Holland en Utrecht. De happen waren vroeger nog veel groter, 

diep het Stichtse gebied in. De grenzen waren zo ingewikkeld, dat
we het ons nu nauwelijks meer kunnen voorstellen. Het was het
gevolg van de concurrentie tussen Hollandse en Stichtse ontgin-
ners. Een natuurlijke grens in het zompige veenmoeras was er niet.
De achterkades of de indijken van de ontginningsblokken gingen
als nieuwe grenzen dienen. Een mooi voorbeeld daarvan is de 
Hollandsche Kade. 

Eind 13de eeuw had graaf Floris V door geraffineerd politiek spel
grote gebiedsdelen van Het Sticht weten te bemachtigen. Sinds
1280 pachtte de graaf ’t Gooi (= gouw) van de abdis van Elten, zodat
hij ruimte voor expansie kreeg. Oudewater, een Utrechtse grensves-
ting, was samen met Bodegraven en Waarder in 1281 verpand aan
Holland. Woerden, met zijn 12de-eeuws kasteel van bisschop Govert
van Rhenen, werd eveneens een Hollands stadje. Aan de Zuiderzee 
gingen Weesp en Muiden, een belangrijke haven voor het Utrechtse
transport over de Vecht, na 1317 definitief voor Utrecht verloren. 
In 1304 confisqueerde de Hollandse graaf onder meer Gouda,
Schoonhoven, Stolwijk, Cabauw en Zevender. 

Niet alleen de heer van Vianen maar ook ook de burggraven van
Montfoort en IJsselstein hadden met steun van Holland hun grond-
gebied gestaag uitgebreid en zich steeds onafhankelijker opgesteld
van de bisschop. Het verkrijgen van de hoge rechtsmacht, dat wil
zeggen het recht zware boetes, lijfstraffen en doodstraffen te mogen
uitspreken, speelde een cruciale rol in de eeuwenoude conflicten.

Hollandse happen gedicht 
Pas veel later zijn de diepe Hollandse inhammen weer hersteld, in
het streven om de provinciegrens functioneler te maken. Zo is de
‘taartpunt’ Waverveen, in 1268 door Otto van Amstel van het kapit-
tel van St. Marie verworven, in 1819 weer naar de provincie Utrecht
overgegaan. In dat jaar kwam ook een einde aan de Hollandse
enclave van Loenen, dat samen met Loosdrecht naar Utrecht ging.
Ankeveen, Kortenhoef, Nederhorst den Berg, Thamen en Uithoorn
gingen deel uitmaken van (Noord-)Holland. Veel toponiemen, zoals
de Hollandsche Wetering, de Polder Sticht en Polder Holland ver-
wijzen nog naar de oude situatie. De enclave bij Loenen is ontstaan
door confiscatie van het kasteel Kronenburg door de Hollandse
graaf. Dit kasteel was in handen van de heren Van Amstel, die
betrokken waren geweest bij de moord op Floris V van Holland in
1296. Als represaille werd het kasteel verwoest, de edelen onthoofd
en het gerecht door Holland ingenomen. 

Een andere bijzondere Hollandse inham was die van de polders
Teckop en Indijk, een ontginning van de heren Van Amstel en nog
eeuwenlang deel uitmakend van het Hollandse Amstelland. Tot de

De oude grens tussen Utrecht en Gelderland bij de Nederrijn. Detail van de

provinciekaart uit 1743 door Bernard de Roy. 

Deze kopie uit 1907 is overgeleverd van een kaart van Gooiland uit om-

streeks 1539. De rechte lijn tussen de Leeuwenpaal in het uiterste noorden

(op de kaart onder) en de Utrechtse Domtoren is in 1356 uitgezet om de

grens tussen Het Sticht en Holland te markeren. Alleen het noordelijk deel,

achter Eemnes, is toen een stukje van de grens geworden. De kaart was

vooral bedoeld om de scheidingsgreppels vast te leggen tussen Oostveen/

Ridderveen en de Gooiers. Eén van de rond 1540 gegraven greppels is de

Hollandse Sloot, op de kaart de linker lijn van de omgekeerde V. De greppel

in het midden naar de boerderijstrook van Maartensdijk moet de huidige

Eikensteinse Laan zijn. Het ‘Goyerbosch’ is de Bosberg, waar de ‘Holland-

sche Rading’ een knik maakt naar de Graaf Floris V Weg. Op de plek van

‘Warnaers Hofstede’ is in 1640 het buiten Drakensteyn gebouwd.
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overgang naar Utrecht in 1820 was in het dorp Harmelen de ene
kant van de Dorpsstraat Hollands en de andere zijde Utrechts. Bij
de onderhandelingen in 1815 was het vooral de provincie Utrecht die
voor iedere grondoverdracht gecompenseerd wilde worden, begrij-
pelijk na die grote vroegere verliezen aan Holland. Maar ook de Hol-
landse tegenpartij gaf geen duimbreed toe. Berustend klinkt al in
1815 de Utrechtse opmerking, dat men uit de voorstellen Oudewater
maar heeft weggelaten in het besef dat ‘men die plaats ongaarne
aan deze provincie cederen zoude’. Het duurde nog tot 1970 voordat
Oudewater weer bij Utrecht kwam. In 1989 werd de rafelige grens
met Holland verder ‘genormaliseerd’ met de overgang van Woerden
naar de provincie Utrecht. Een laatste grote wijziging was in 2002,
toen Loosdrecht naar Noord-Holland ging en Utrecht Vianen erbij
kreeg. 

Limytscheydinge tusschen ’t Goylant en ’t Stight 
Nog steeds wordt een deel van de provinciegrens met Noord-
Holland gemarkeerd door hardstenen grenspalen. Bij ’t Gooi is de
grens niet grillig, maar volgt ze onder meer met rechte lijnen de
Goyergracht en de Hollandse Sloot. Bij de Vuursche Dreef maakt 
de grens een bijna haakse knik westwaarts over de Graaf Floris V
Weg en de Kanaaldijk. In het verlengde vinden we nog de resten van
de Weersloot, die tot 1795 de provinciegrens was. Aanvankelijk was
de Wakkerendijk (wacken = bewaken) van Eemnes de ‘Hollandse
Rede’, de oostgrens van Holland. ‘Utrechtse’ boeren gingen zich ten
westen van deze dijk vestigen, veilig tegen de overstromingen van
de Zuiderzee. De Utrechtse bisschop Jan van Arkel wilde niet dat de
Hollandse graaf Willem V de inkomsten kreeg en wist in 
1345 het dorp Eemnes met zijn gronden terug te winnen, maar niet
nadat hij het eerst had verwoest. In 1351 gaf hij de beide Eemnessen 
zelfs stadsrechten. 

In 1356 werden de eerste grenstekens geplaatst, nadat Van Arkel
met zeven getuigen de nieuwe grens had vastgelegd: ‘beginnende 
te Emenesse tot in diep van der zee, soe verde als men betreden
mocht’. Helemaal in het noorden, in de nog net te belopen grond 
bij de Zuiderzee, kwam de eerste paal te staan, de Leeuwenpaal, zo
genoemd naar de afbeelding van leeuwen in het Hollandse wapen.
Van hieruit werd een denkbeeldige grenslijn op de Utrechtse 
Domtoren uitgezet (gerooid). Van alle grensstukken is alleen Goyer-
gracht Zuid goed op de Domtoren gericht. Na veel strijd is in 1536
met greppels en sloten de grens vastgesteld. Pas in 1719 werd het
meest zuidelijke grensvak met het graven van de Hollandse Sloot
vastgelegd. Na de gemeentegrens Eemnes-Baarn is tussen paal 7 
en 16 de lijn oostwaarts in twee grensvakken teruggeknikt, tot 
aan de Vuursche Dreef in Hollandsche Rading. Voorheen lag de
Hollandse grens een stuk oostelijker, in een rechte lijn vanaf de
zuidpunt van de Wakkerendijk tot aan Drakensteyn. De Utrechtse
eigenaren mochten hier hun rechten blijven uitoefenen tegen een
jaarlijkse betaling aan Holland. De Gooiers moesten deze rechten
respecteren. Ongeveer 100 meter ten oosten van de Albert Schweit-
zerweg, evenwijdig aan het eerste grensvak tussen paal 7 en 10,
loopt de Roeterswal. Deze wal ligt nog in het bos en was sinds 1536
de scheiding tussen ’t Gooi en het Baarnse Veen. Het vak tussen
paal 11 en 16 was het meest problematische deel van de grens, omdat
hier uitstekend veen lag dat door verschillende groepen werd
geclaimd. De greppel langs de provinciegrens staat hier bekend als
Hollandse Sloot, maar wordt niettemin ook nog wel eens onterecht
Goyergracht genoemd. Paal 16 markeert een belangrijk scharnier-

punt in de grens tussen Het Sticht en Holland. Van hieraf loopt de
grens in een rechte lijn naar het westen tot de Egelshoek, waar de
22ste ‘scheytspaal’ staat. 

De 22 hardstenen palen uit 1719, met een onderlinge afstand
van 200 roeden (752 meter), kregen aan de ene zijde het wapen 
van Holland en aan de andere zijde het Utrechtse provinciewapen.
Bepaald werd dat jaarlijks een inspectie plaats moest vinden. Op
vernieling of verplaatsing stonden flinke straffen. Maar twee eeu-
wen later waren er nog maar zeven palen over. Historisch besef bij
de provincies leidde tot herplaatsing van de verdwenen palen vol-
gens een moderner ontwerp uit 1925. Alle palen zijn nu beschermd
als provinciaal monument, van Noord-Holland. In tegenstelling tot
de grillige westelijke grens is de noordoostelijke grens tussen Hol-
land en Het Sticht in een uiterst strakke belijning tot stand geko-
men, met paal 16 als hoekpunt onder aan de Bosberg: de noord-
zuidgrens als zojuist beschreven en de in één rechte lijn doorlopen-

Boven • Grenspaal 22 bij Egelshoek als laatste ‘scheytspaal’ tussen Het

Sticht en Holland. Replica model 1925. 

Onder • Grenspaal 11, model 1719, bij ‘Groot Kievitsdal’, met aan de ene zij-

de het Stichtse wapen (links) en aan de andere zijde het wapen van Holland.
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de historische oost-westbegrenzing over de Graaf Floris V Weg-
Kanaaldijk-Weersloot tot aan de Vecht, beide ongeveer 13 km lang.
De oost-westgrens is zelfs nog over de Vecht doorgezet in de 
Evenaarswetering (!) en in de Boterwal, tot in de ontginningen 
van de Ronde Venen. 

Van heerlijke gerechten naar burgerlijke gemeenten
De provincie is niet in gemeenten verdeeld; zij is uit gemeenten
opgebouwd. Dat klopt wel voor nu, maar vroeger was dat niet van-
zelfsprekend. Tot de Staatsregeling van 1798 werd niet gesproken
van gemeenten, maar van gerechten. Deze zijn in de loop der eeu-
wen op verschillende manieren tot stand gekomen en varieerden
sterk in grootte. Door grensconflicten waren sommige gerechten
opgedeeld in Stichtse en Hollandse delen, zoals die van Loenen 
en Harmelen. Ook Veenendaal kende een Gelders en een Stichts
deel. Als gevolg van al te ver doorgevoerde bisschoppelijke schen-
kingen aan hulpvaardige dienstmannen (ministerialen) bestonden
de typisch Utrechtse minigerechtjes. Dat zien we vooral in het
Kromme Rijngebied, waar veel grond in kerkelijke handen was.
Meer dan de helft van de tachtig gerechten hier waren minigerech-
ten, zoals het gerecht Amelisweerd met slechts 20 inwoners. 

Om hun inkomsten te vergroten gaven de bisschoppen in de
12de eeuw grote gebieden ter ontginning aan de kapittels. Ook 
edelen kregen stukken grond ter ontginning in leen met daarbij

vaak ook bepaalde heerlijke rechten. Zo ontstonden vanuit de ont-
ginningseenheden de meeste gerechten. De middeleeuwse grens-
scheidingen zien we in veel huidige gemeentegrenzen nog steeds
terug. Een mooi voorbeeld is de grens tussen Zeist en De Bilt, een
ontginningsgrens die was uitgezet door het in 1139 gestichte Vrou-
wenklooster uit De Bilt: de ‘Nonnegroep Rooyende op Den Tooren
van Seyst’ lezen we op de kaart van B. de Roy uit 1696. De grens 
tussen de gerechten Oostveen (Maartensdijk) en Oostbroek (De
Bilt) werd in 1470 als ‘Rade Gruppel’ uitgegraven. Deze greppel, 
die tegenwoordig de Eyckensteinse Laan heet, begon bij de Groene-
kanseweg en liep in één rechte, ruim acht kilometer lange lijn
noordwaarts door, tot voorbij Lage Vuursche. 

Een gerecht bevatte één of meer dorpen. Aan het hoofd stonden 
de schout (soms drossaard geheten), sinds 1825 burgemeester
genoemd, en de schepenen, de huidige wethouders, die werden
aangesteld door de ambachtsheer, de edele die het gerecht direct 
of indirect in leen had gekregen van de bisschop. De bisschop was
de leenheer en de ambachtsheer was de leenman of vazal van de
bisschop. De leenman had over zijn gerecht de lagere of dagelijkse
rechtsmacht en genoot een aantal heerlijke rechten, zoals het jacht-
recht, het tiendrecht (belastinginning), het windrecht (windmolen),
het veerrecht (rivieroverzet), het recht van duivenvlucht (duiven-
toren) en het recht om de bestuurders van zijn gerecht of ambachts-
heerlijkheid aan te stellen. 

Caerte vande Vryheyd der Stadt Utrecht volgens decisie vanden Jare 1539. C. Specht, 1696, opnieuw uitgegeven door J. Ottens (1708-1719).
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Gerechten, kwartieren en stadsvrijheden 
Er waren ook gerechten die een hoge heerlijkheid bezaten. Deze
hadden het recht om zware geldboetes, lijfstraffen of zelfs de 
doodstraf (voor halsmisdrijven) te mogen uitvoeren. Tot het verbod
in 1798 hadden deze gerechten een eigen galgenplaats, die bij voor-
keur goed zichtbaar langs de toegangsweg naar dorp of stad stond.
Zo’n galgenplaats was een soort statussymbool van de ambachts-
heer. Namen als Galgenwaard bij Utrecht of de Galgenberg op de
Heuvelrug herinneren aan de barbaarse tijden. Alleen de Galgen-
plaats van Amersfoort is er nog, zij het zonder galg. 

Na 1528 vielen de gerechten aan de Staten van Utrecht. Maar de
overerfbare heerlijke rechten bleven en waren gewoon te koop. Dat
gold voor de ambten die voor een bedrag ineens gekocht konden
worden om daarmee voor het leven een functie te mogen uitoefe-
nen. Niet alleen de Stichtse landadel, maar ook de nieuwe rijken
richtten zich op de aankoop van een heerlijk recht, soms zonder
bijbehorende grond, waardoor zij zich ‘heer van…’ konden gaan
noemen en het wapen van het gerecht mochten gaan voeren. 

Na het rampjaar 1672 moesten de sterk verarmde Staten van
Utrecht bezittingen gaan verkopen. In 1677 verkochten zij de
ambachtsheerlijkheden van Zeist en Driebergen aan Willem 
Adriaan van Nassau als hoge heerlijkheden, voor vijfduizend 
gulden – nu ongeveer vijftigduizend euro. Ook kreeg hij toestem-
ming om een nieuw huis neer te zetten, het huidige Slot Zeist. 
Nog in 1714-1715 werden door de Staten van Utrecht een dertigtal
gerechten openbaar verkocht. De inkomsten waren bijna twee ton
aan guldens, omgerekend naar nu is dat ruim 1,9 miljoen euro.

Toen de Republiek der Verenigde Provinciën in 1795 ophield 
te bestaan was de huidige provincie Utrecht in 222 gerechten 
verdeeld, waaronder een 19-tal hoge heerlijkheden. Daarbij 
kwamen nog de vijf steden Utrecht (bestaande uit 16 gerechten),
Amersfoort, Rhenen, Wijk bij Duurstede en Montfoort. Oude-
water, dat in 1265 stadsrechten kreeg van de bisschop, zou de zesde
stad zijn geweest, als deze plaats niet in 1280 in Hollandse handen
was gevallen. Niet meegeteld is IJsselstein, dat een baronie was die
noch tot Utrecht noch tot Holland behoorde. De baronie bestond
uit de schoutambten IJsselstein, Benschop en Noord-Polsbroek. 

Het was waarschijnlijk bisschop Otto van Holland (1233-1249)
die als eerste de bisschoppelijke hoge jurisdictie op het platteland
delegeerde aan een maarschalk – elders drost of baljuw geheten. 
In de loop van de 14de eeuw ontstonden er vier districten met ieder

een eigen maarschalk: de maarschalkambten van het Nederkwar-
tier, het Overkwartier, het Land van Montfoort en het Eemland. 
Zij resideerden in een van de bisschoppelijke kastelen Stoutenburg,
Ter Eem, Ter Horst, Vreeland of Abcoude. De maarschalken hadden
niets te zeggen over de stadsvrijheden van Utrecht, Amersfoort,
Rhenen en Wijk bij Duurstede, die over een eigen rechtbank
beschikten. Grenzen waren lang niet altijd even duidelijk. Een 
heldere afbakening was vooral op de Heuvelrug lastig, omdat hier
nauwelijks sprake was van verkaveling waaraan men houvast kon
ontlenen. 

Bovendien konden grenspalen makkelijk verplaatst worden.
Bekend is een lang slepende kwestie over het heimelijk verplaatsen
door de burgers van Rhenen van de grenspaal tussen de Stadsjuris-
dictie van Rhenen en de Vrije Hoge Heerlijkheid van Amerongen
en Ginkel. Na vijf jaar overleg werd het conflict in 1663 in der 
minne geschikt. 

Door verkoop van het Elster Bos in 1714 door de Staten aan twee
kopers werd de grensligging opnieuw actueel. Op verzoek van de
heer van Amerongen, Godart Adriaan van Reede, werd in 1717 een
viertal grenspalen geplaatst vanaf de voet van de Emmikhuizer
Berg, langs de Slaperdijk, en in rechte lijn dwars door het Egelmeer
naar de Rijn toe. In het Elster Bos staat nog één van de vier drie
meter hoge stenen grenspalen, vlak bij de Galgenberg. In het
wapenschild is uitgehakt de tekst: ‘Hooge Heerlyckheid Ame-
rongen Ginkel en Elst’. Onder het wapenschild van deze paal is 
vermoedelijk later het woord Jagdregt toegevoegd. Bij het kadastraal

Wapen en inscriptie Hooge Heerlyckheid Amerongen Ginkel en Elst op een

grenspaal uit 1717 te Elst. 
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1       Abcoude
2      Abcoude Aartsdom
3       Abcoude Proostdij
4      Abstede
5       Achthoven
6      Achttienhoven
7      Amerongen
8      Amersfoort
9      Ankeveen
10     Aschat
11     Baambrugge
12     Baarn
13     Benschop
14     Blijdenburg
15     Blokland
16     Blokland
17     Breudijk
18     Breukelen Nijenrode
19     Breukelen Ortsgerecht
20    Breukelen Proostdij
21     Breukelerveen
22    Breukelerwaard
23     Bunnik
24    Bunschoten
25     Cabauw
26    Colenberg
27     Cothen
28    Covelswade
29    Darthuizen
30    De Bilt en Oostbroek
31     De Bilt over de Vecht
32     De Breul
33     De Haar
34     Lage Haar
35     De Kroost
36    Diemerbroek
37     Dijkveld
38     Domproostergerecht

39    Doorn
40    Drakensteyn
41     Driebergen
42    Duist
43     Eemnes Binnendijks
44    Eemnes Buitendijks
45     Emiklaar
46    Emminkhuizen
47    Galekop
48    Geerestein
49    ’t Gein
50    Geverskop Oosteinde
51     Geverskop Westeinde
52     Gieltjesdorp
53     ’s-Gravensloot
54     Groenestein en Wouden-
        berg
55     Groot Houdijk
56     Grote Koppel
57     Haanwijk
58     Hagestein
59     Hamersveld
60    Hardenbroek
61     Harmelen Bijleveld
62    Harmelerwaard
63    Heemstede
64    Hees
65     Heeswijk
66    Hegge op de Themaat
67    Heikop
68    Hoenkoop
69    Hoge en Lage vuursche
70    Hoge Weide
71     Hogeland
72     Honswijk
73     Hoogland
74    Houten en ’t Goy
75     IJsselstein

76    Indijk
77     Isselt
78     Jaarsveld
79    Kamerik
80    Kamerik Mijzijde
81     Kattenbroek
82    Kattenbroek
83     Kersbergen
84    Klein Houdijk
85     Kleine Koppel
86    Kockengen Lokhorst-
        gerecht
87     Kockengen Montfoorts-
        gerecht
88    Kort Heeswijk
89    Kortenhoef en Riethoven
90    Kromwijk
91     Kronenburg
92    Kudelstaart
93    Laag Nieuwkoop
94    Lage Weide
95     Lange Weide
96    Langerak
97    Lauwerecht
98    Leersum, Ginkel en 
        Zuilenstein
99    Leusden
100  Leusderbroek
101   Lijnpad
102   Linschoten
103   Linschoten Haar
104  Loefsgerecht van Ruwiel
105   Loenen
106  Loenen Kronenburgs-
        gerecht
107   Loenersloot
108   Lopik
109  Maarn

110   Maarsbergen
111    Maarschalkerweerd
112   Maarseveen
113    Maarseveen (Oud)
114   Maarssen
115    Maarssenbroek
116   Mastwijk
117   Mijdrecht
118   Mijnden
119   Montfoort
120   Neder Langbroek
121   Nedereinde van Jutphaas
122   Neerdijk
123   Nieuw Ameliswaard
124   Nieuw Loosdrecht
125   Nieuwe Noord
126   Nieuwe Weerd
127   Nigtevecht
128   Nijendijk of Dwarsdijk
129   Noord Linschoten
130   Noord Polsbroek
131    Noord Vlooswijk
132   Nooreinde van Portengen
133   Odijk
134   Ondiep
135   Oost Raven
136   Oostveense Landen
137   Oostwaard
138   Oud Ameliswaard
139   Oud Kamerik
140  Oud Loosdrecht
141   Oudeland
142   Oudenrijn
143   Oudhuizen
144   Oudwulven
145   Hollands Loenen
146  Oukoop
147   Oukoop Ter Aa

148   Over Langbroek
149   Overeinde van Jutphaas
150   Overmeer
151    Papekop
152   Papendorp
153   Pijlsweerd
154   Polanen
155    Rateles
156   Reijerscop Kreuningen
157   Reijerscop Meerloo
158   Renswoude
159   Rhenen
160  Rhijnauwen
161   Rijnhuizen
162   Rijsenburg
163   Rosweide
164   Ruige Weide
165   Ruwiel
166  Schagen en de Eng
167   Schalkwijk
168   Schonauwen
169  Slachtmaat
170   Snelrewaard
171   Soest en de Birkt
172   Sparrenhoef
173   Spengen
174   Sterkenburg
175   Stoetwegen
176   Stoutenburg
177   Tamen en Uithoorn
178   Teckop
179   Ter Aa
180   Ter Eem of Eembrugge
181   Ter Hul
182   Themaat
183   Themaat op den Eng
184   Tienhoven
185   Tolesteeg

186   Tull en ’t Waal
187   Uiterdijken van Mastwijk
188   Utrecht
189   Vechten
190  Veenendaal
191   Veldhuizen
192   Vijfhoeven
193   Vinkeveen
194   Vleuten
195   Vreeland
196  Vreeswijk
197   Waaien
198   Waverveen
199  Werkhoven
200  West Raven
201   Westbroek
202  Westveen
203  Wijk bij Duurstede
204  Willeskop
205  Willige Langerak
206  Wilnis
207  Witte Vrouwen
208  Woudenberg
209  Wulven
210   Wulverhorst
211   Zegveld
212   Zegvelderbroek
213   Zeist
214   Zevender
215   Zevenhoven
216   Zevenhuizen
217   Zuid Linschoten
218   Zuid Polsbroek
219   Zuid Vlooswijk
220  Zuideinde van Portengen
221   Zuilen
222  Zwezereng

21PROVINCIE UTRECHT
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vastleggen van de gemeentegrens tussen Amerongen en 
Rhenen in 1818 is de grensscheiding van 1717 bijna helemaal
gevolgd, inclusief vermelding van enkele grenspalen, waaronder
een ‘bij het van ouds genaamde Galgeveld op de heide’. 

Van mairieën en gemeenten. 
In 1795 telde de provincie 92.904 inwoners. De stad Utrecht had
toen 32.294 inwoners, Amersfoort 8.584. In de Franse tijd werden
de heerlijke rechten afgeschaft en vonden vele herindelingen plaats.
De 222 gerechten werden tot 69 samengevoegd. Zelfs de provincies
werden afgeschaft en omgevormd tot departementen. Tussen 1798
en 1801 was Utrecht opgedeeld in de departementen van de Rijn,
van Texel en van de Delf. De lukrake samenvoeging van diverse
gerechten tot 73 gemeenten met volledige autonomie, in 1812
gevolgd door een herindeling in 53 mairieën, leidde tot chaos. De
provinciale herverdelingen zorgden voor een verdere desoriëntatie.
In de periode 1806-1810 bestond Utrecht uit de kwartieren Utrecht
en Amersfoort. Koning Lodewijk Napoleon verhief per decreet van
17 augustus 1806 het kampdorp Austerlitz tot stad. In 1811 werd deze

status weer opgeheven en werd het gehucht bij Zeist gevoegd.
Inmiddels was ons land door Napoleon geannexeerd. Utrecht 
ging nu samen met Noord-Holland het departement van de Rijn
vormen, onderverdeeld in vier arrondissementen. 

Na de vorming van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 
in 1815 werd, samen met het gedeeltelijk herstel van de heerlijke
rechten, de provinciale grens van 1795 grotendeels hersteld. Alleen
Langerak bleef afgescheiden. IJsselstein, Benschop en Noord-Pols-
broek werden toegevoegd. IJsselstein kwam als zesde stad in de
Provinciale Staten en kreeg evenals Montfoort, Wijk bij Duurstede
en Rhenen één zetel, tegen Utrecht zes en Amersfoort twee zetels. 

De geestelijkheid ruimde het veld. Vanaf 1814 had het platteland
12 zetels in het provinciaal bestuur, zij het alleen met burgers die
jaarlijks meer dan 250 gulden grondbelasting betaalden, groot-
grondbezitters dus. De overige 12 zetels bleven bij het ridder-
schap. De provincie telde 86 plattelandsgemeenten, waarvan vele 
nauwelijks levensvatbaar. In 1823 werden de vier randgemeenten 
in de stadsvrijheid van Utrecht, 19 gerechten tellend, opgeheven. 
Koning Willem I wenste samenvoeging van gemeenten met minder

De doorbraak van de noorder Lekdijk in 1747 reikte tot ver voorbij Woerden en Utrecht. Figurative Kaart vande situatie van Gelderland, Holland, Uytrecht en 

Overyzel…, door Melchior Bolstra, 1747. 
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dan 400 inwoners en vereenvoudiging van de onderlinge grenzen.
Diverse voorstellen volgden, maar het bleef voorlopig bij plannen.
In 1829 dienden Gedeputeerde Staten een voorstel in om tot 56
gemeenten te komen. Driebergen en Rijsenburg zouden bijvoor-
beeld samen moeten gaan. Op verzoek van de ambachtsheer van
Rijsenburg, P.J. van Oosthuyse werd dat voorkomen, met het 
argument dat hij zich grote opofferingen had getroost om de 
bevolking van 233 naar meer dan 400 op te voeren. 

De Grondwet van 1848 kondigde een nieuwe Gemeentewet aan
(aangenomen in 1851) voor een lokaal bestuur zoals wij dat nu ken-
nen, met een burgemeester, wethouders en een raad. Stilzwijgend
verdween de ridderschap en het onderscheid tussen de steden en
het platteland uit de Staten. In 1853 werd een voorstel aan de minis-
ter gedaan om door 0pheffing van gemeenten met minder dan
3000 inwoners het aantal gemeenten terug te brengen tot 26 stuks.
Al deze voorstellen gingen niet door. Pas in 1857 kon samenvoeging
van enkele al te kleine gemeenten gerealiseerd worden, met een
veel minder ambitieus aantal van 72 gemeenten. Naast enkele
grenscorrecties voor Utrecht en Amersfoort en de samenvoeging
van Driebergen en Rijsenburg in 1931, bleef die situatie tot de 
Tweede Wereldoorlog ongewijzigd. Hierna liep het aantal gemeen-
ten flink terug: in 1950 werden het er 65, in 1990 38 en sinds 
2011 bestaat de provincie uit 26 gemeenten, een aantal dat al in 
1853 was voorgesteld! 

WATERSCHAPPEN

Ouder dan alle andere bestaande bestuursorganen zijn de water-
schappen. Sinds het begin van de grote ontginningen in de 12de
eeuw was de zorg voor de waterstaat toevertrouwd aan lokale of
regionale organisaties, die in de 19de eeuw ‘waterschappen’ gingen
heten. De aanleg in 1122 van een dam bij Wijk bij Duurstede, die
niet lang daarna werd opgenomen in een doorgaande Lekdijk, 
leidde tot het oudste samenwerkingsverband op het terrein van de
waterstaat in ons land. Het belang van goede zorg voor deze dijk
was zo groot dat men het toezicht op het onderhoud van de dijk 
niet versnipperd aan plaatselijke heren wilde overlaten. 

Nadat in 1230 een rivieroverstroming grote schade had aange-
richt, werd op initiatief van de Hollandse graaf Floris IV in 1234 een
algehele dijkverzwaring uitgevoerd. Floris’ broer Otto, toen elect-
bisschop van Het Sticht, stelde een dijkgraaf aan, die als landsheer-
lijk functionaris toezicht op het dijkonderhoud kreeg. De dijkgraaf
voerde regelmatig inspecties uit in het bijzijn van lokale bestuur-
ders en had de bevoegdheid om de eigenaren langs de dijk, de inge-
landen, te bestraffen als zij zich niet aan hun onderhoudsplichten
hielden. Wie bijvoorbeeld rijshout of palen stal uit een van de waak-
huizen, die bestemd waren voor het dichten van een dijkdoorbraak
zou, aldus een verordening uit 1620, ‘aen een pael gegeesselt ende
voorts uijt den lande van Utrecht verbannen werden’. 

De Utrechtse uitvinding van een dijkgraaf zou ook elders 
navolging krijgen en de functie bestaat nog steeds. 

Hoogheemraadschappen en grootwaterschappen als dijk-
bewakers
Na een dijkdoorbraak bij Vreeswijk in de winter van 1321 wilden bis-
schop Jan van Diest, de kapittels en de Utrechtse burgers invloed op
de dijkschouw krijgen. Begrijpelijk, want zij hadden veel betaald

om een kostbare dijkreparatie mogelijk te maken. Voor het toezicht
op de dijk tussen Amerongen en de IJsseldam bij Klaphek werd in
1323 het ‘Hoogheemraadschap van den Lekdijk Bovendams’ opge-
richt, dat naast een dijkgraaf uit een vast college van heemraden 
van de bovengenoemde belanghebbenden bestond. Vijf jaar later, 
in 1328, passeerde de oprichtingsakte van het ‘Hoogheemraadschap
van den Lekdijk Benedendams en van den IJsseldam’, dat voor de
dijk tussen de IJsseldam en Schoonhoven zou gaan zorgen. Bij
Amerongen en bij de IJsseldam staan nog steeds de hardstenen
palen die het toezichtgebied van deze hoogheemraadschappen mar-
keren. Wie door Wijk bij Duurstede loopt, ziet diverse midden 18de-
eeuwse hardstenen paaltjes met een nummer en soms ook met een
letter ‘H’ van hoefslag. Deze palen stonden op de Lekdijk aan de
landzijde en zijn met de dijkverzwaring in 1987 opgeruimd. Sinds
de 17de eeuw gaven deze ruim 600 paaltjes de dijkvakken (slagen)
van de Lekdijk Bovendams aan, die door de aanwonenden onder-
houden moesten worden volgens het oeroude principe ‘wie water
deert, die water keert’. Langs de Lekdijk Benedendams zijn er meer
hoefslagpaaltjes bewaard gebleven. 

Al sinds de 12de eeuw is dit poldermodel van verhoefslaging 
toegepast. De aanwonende ingelanden of geërfden vormden samen
met grondeigenaren van de achterliggende landen, die ook belang
hadden bij droge voeten, het dijkleger. Bij dreigende dijkdoorbraak
werden zij met klokgelui van de dorpskerken achter de dijk op-
geroepen te verzamelen bij de waakhuizen aan de dijk, waar zij de
‘dijkwapens’ (schoppen e.d.) toebedeeld kregen van de dijkmeester.
Benedendams was de 19 kilometer lange Lekdijk nog veel kwets-
baarder voor overstromingen, maar deze is door streng toezicht
sinds 1751 niet meer bezweken. Langs dit dijkvak werd midden 
19de eeuw een tiental waakhuispalen geplaatst (zie kaart op p. 318).
Deze markeerden de wachthuizen, merendeels boerderijen, die 
als verzamelplaatsen voor het dijkleger waren aangewezen. Bij een
waterstand van 2,7 meter onder de dijkkruin (klokkeslagpeil), werd
de kerkklok van Jaarsveld geluid, wat door andere kerken werd over-
genomen. Bij nachtelijk ontij zette men op de waakhuispalen een
lantaarn. Na 1810 gingen de hoogheemraadschappen het onder-
houd zelf doen. De dijkplichtigen betaalden toen een contributie. 

Oorspronkelijk werd driemaal per jaar een schouw gehouden:
in het voorjaar, omdat de dijk in de winter veel te lijden had gehad
van hoog water en ijsgang, in de zomer voor inspectie van het op-
gedragen herstel en in het najaar om te kijken of de dijk ‘winter-
klaar’ was. Met soms wel veertig man, inclusief gewapende begelei-
ding, trof het bestuur van ‘Bovendams’ elkaar vanuit Vreeswijk en
Amerongen halverwege bij De Heul (Schalkwijk), waar in het huis
van de dijkmeester een overvloedige maaltijd werd gebruikt. Vervol-
gens kon men nog terecht bij de naburige herberg De Nadorst. Als
een (hoef)slag was afgekeurd, werd de schade terstond gerepareerd
en moest de onderhoudsplichtige ter plekke een boete betalen. Hier
komt de naam ‘bandijk’ vandaan, de hoge rivierdijk die gerechtelijk
geschouwd werd. Het geïnde bedrag werd dan deels weer in de her-
berg besteed. 

Het college van Lekdijk Benedendams hield sinds 1675 haar ver-
gaderingen in het Dijkhuis te Jaarsveld, dat in 1903 vervangen werd
door een fraai neorenaissance gebouw pal achter de dijk, met verga-
derkamer die uitzicht had op de rivier. Bijna zeven eeuwen hebben
de hoogheemraadschappen bestaan, totdat zij in 1994 opgingen in
het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Maar nog steeds
bestaat er een dijkleger, eigen personeel dat regelmatig oefent en
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Linksboven • Hoefslagpaaltje in Wijk bij Duurstede uit omstreeks 1750, met de H van hoefslag.

Rechtsboven • Detail grenspaal bij Amerongen van het Hoogheemraadschap ‘Lekkendijk Bovendams’ met het wapen van de provincie Utrecht.

Linksonder • Dijkhuis uit 1903 voor het Hoogheemraadschap Lekdijk Benedendams te Jaarsveld met op de voorgrond waakhuispaal nummer 4.

Rechtsonder • Dijkmagazijn van het Waterschap De Rhenensche Nude en Achterbergsche Hooilanden uit 1892, voor reparatiebenodigdheden aan de Grebbedijk. 
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dat wordt opgeroepen als de waterstand bij Lobith tot 16,15 meter
boven NAP komt.

Het toezicht op de staat van de waterkerende dijken was een
taak van de hoogheemraadschappen en grootwaterschappen. 
Naast de beide hoogheemraadschappen van de Lekdijk hadden we
in het westelijk deel van de provincie nog het Hoogheemraadschap
Amstelland (1525), het Hoogheemraadschap van Zeebrug en Die-
merdijk (1438), het Grootwaterschap van Woerden (1322) en het
Grootwaterschap De Ronde Veenen (1674). Voor het gebied van de
Gelderse Vallei was er het Hoogheemraadschap van de Bunschoter
Veen- en Veldendijk (1603), het Hoogheemraadschap van de Rivier
de Eem, beken en aankleve van dien (1616), het Veenraadschap der
Geldersche en Stichtsche Veenen (1545) en het College ter directie
van den Slaperdijk (1653). Deels waren het ook overkoepelende
organen die de gemeenschappelijke belangen van de polder-
besturen behartigden.

Waterschappen voor waterbeheersing
Waterschappen zijn gegroepeerd naar afwateringseenheden en zijn
ontstaan uit poldereenheden en gerechten. Soms beperkte hun taak
zich tot het onderhoud en beheer van een aantal weteringen, een
windmolen met boezem en vliet of een polderkade. Dankzij een
uiterst zorgvuldig beheer is Laag-Nederland leefbaar gebleven.
Maar het waterschapsstelsel was wel erg verbrokkeld en ingewik-
keld. Zorg voor de eigen detailafwatering leidde regelmatig tot con-
flicten met de buurwaterschappen. Met allerlei getrapte organisatie-
vormen en reglementen werd dit zo goed mogelijk opgevangen. In
Nederland waren er meer dan duizend organen belast met de water-
staatszorg. In 1850 kende ons land 3.500 waterschappen; nu zijn 

het er nog maar 24. Nog in 1970 telde de provincie Utrecht 
126 waterschappen. 

De afwatering van de Utrechtse waterschappen, die in het 
begin vooral op de Rijn, Vecht, IJssel en Eem plaatsvond, werd 
door daling van de bodem en dichtslibbing van de rivieren steeds
problematischer. Het werd nodig het water omhoog te brengen. 
Dat gebeurde vanaf de 15de eeuw met windmolens. Eeuwenlang
hebben deze molens het water in de polders en waterschappen op
de gewenste hoogte gehouden, tijdelijk opgeslagen in boezems en
via molenvlieten uitgeslagen op de rivieren. 

De uitvinding van de stoommachine betekende het einde van
het grootste deel van de zo markante molens. Met meer gemak 
en niet meer afhankelijk van wind gingen vanaf 1870 de stoom-
gemalen het water wegwerken.

In de provincie Utrecht hebben meer dan 250 poldermolens
gestaan. De 35 overgebleven molens worden nu gekoesterd. 
Dankzij veel onderzoek konden de locaties van bijna al deze 
windmolens achterhaald worden. Aan de bulten en bouwsels in 
de polders zijn de plekken van enkele verdwenen molens nog te
herkennen. Stoomaandrijving maakte begin 20ste eeuw plaats voor
de dieselmotor, spoedig gevolgd door elektrische aandrijving. 

Voorbeeld waterschap Gerverscop
Een mooi voorbeeld van een waterschapje is de cope-ontginning
Gerverscop boven Woerden. In deze cope van ene Gerwert, die rond
1150 het woeste veen ter ontginning in leen kreeg van de bisschop,
werd in 1503 een windmolen gebouwd die het water afvoerde naar
de Oude Rijn bij Putkop. De schout van het gerecht Gerverscop
hield met twee uit de grondeigenaren gekozen heemraden of pol-

Kaart van Riviere de Eem, Beecken en aencleven van dien uit 1792 met de trotse familiewapens van de watergraaf Taets van Amerongen en van de

hoogheemraden, ondersteund door de cameraar (zonder wapen) rond het wapen van de provincie Utrecht.
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1 ’t Hogeland
2 Achttienhoven
3 Aetsveld
4 Baambrugge Oostzijds
5 Batuwe
6 Benschop
7 Beoosten de Eem
8 Bethune
9 Bijleveld en Reijerscop
10 Blokland
11 Bonrepas en Noord-Zevender
12 Botshol
13 Breeveld en Haanwijk
14 Breudijk
15 Breukelen Proostdij
16 Breukeleveen en Tienhoven
17 Broek en Lage Biezen en Neder-Oudland
18 Broekzijds
19 Buitendijkse Oosterpolder
20 Buitenweg
21 De Ameronger Wetering
22 De Barneveldse Beek
23 De Biltse en Zeistergrift
24 De Bossenwaard
25 De Bovenpolder
26 De Derde Bedijking der Mijdrechtse 

Droogmakerij
27 De Drie Zielen en De Geren
28 De Eerste Bedijking der Mijdrechtse 

Droogmakerij
29 De Gecombineerde Uiterwaarden onder 

Jaarsveld

30 De Hogen Polder
31 De Lage Weide
32 De Langeindse Maten
33 De Pijnenburger Grift
34 De Rodenmolen
35 De Tweede Bedijking der Mijdrechtse 

Droogmakerij
36 De Wiers en De Geer
37 De Winkel
38 Donkervliet
39 Dorssewaard
40 Drakenburg
41 Driebergen
42 Eemnes
43 Garsten
44 Gein
45 Gerverscop
46 Graaf
47 Grebbe
48 Groot-Houtdijk
49 Groot-Mijdrecht
50 Groot-Wilnis - Vinkeveen
51 Groot en Klein Oud-Aa
52 Heeswijk
53 Heijcop, genaamd De Lange Vliet
54 Heiligenbergerbeek
55 Het Gemeneland van Cothen
56 Het Gemeneland van Wijk bij Duurstede
57 Het Honderd
58 Het Hoog- en Groenland
59 Hoeker
60 Hoenkoop, Vliet en Dijkveld

61 Hoge Biezen en Over-Oudland
62 Holland, Sticht en Voorburg
63 Houten De Hoon
64 Isselt
65 Kamerik Teylingens
66 Kamerik, Mijzijde en ’s Gravesloot
67 Klein-Houtdijk
68 Kockengen
69 Kortenhoef
70 Kortrijk
71 Langbroek
72 Leuterveld en Melkweg
73 Liesbos
74 Loenderveen
75 Lopik, Lopikerkapel en Zevenhoven
76 Luntersche Beek
77 Maarssenbroek
78 Maarsseveen
79 Maartensdijk
80 Mastwijk en Achthoven
81 Middelwijk
82 Mijnden
83 Nijenrode
84 Noord-Linschoten
85 Noorderpolder
86 Noordse Buurt
87 Oudegein
88 Oudeland en Indijk
89 Oudendam
90 Oukoop
91 Portengen
91 Polsbroek

93 Rapijnen en IJsselveld en Cattenbroek
94 Rijn en Dijk
95 Rijnhuizen
96 Rosendaal 
97 Schalkwijk Blokhoven 
98 Snel en Polanen 
99 Snelrewaard, Zuid-Linschoten, Schagen 

en Den Engh 
100 Soesterveen 
101 Spengen 
102 Teckop 
103 Tull en �t Waal 
104 Vijfhoeven
105 Vleutense Wetering 
106 Vogelzang 
107 Waardassacker en Holendrecht
108 Wageningen en Ede
109 Welgelegen
110 Westbroek
111 Wiel
112 Willeskop, Kort-Heeswijk en Blokland
113 Willige Langerak, Cabauw en Zuid 

Zevender en Vijfhoeven
114 Wulverhorst en de beide Vlooswijken en 

de Lagen Polder
115 Zandveld
116 Zegveld
117 Zegvelderbroek
118 Zeist
119 Zevenhoven
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dermeesters toezicht op de dijken en de sloten. Eeuwenlang gingen
alle afspraken mondeling en in goed vertrouwen volgens het beken-
de poldermodel. Dat veranderde in 1862, toen het waterschap 
Gerverscop formeel werd vastgelegd en de taken werden beschre-
ven, onder goedkeuring van Provinciale Staten. De oude molen,
inmiddels na verwoesting door de Fransen in 1672 vervangen,
moest in 1907 plaatsmaken voor een stoomgemaal met machine-
huis naar ontwerp van de architect E.G. Wentink. In 1931 volgde een
ombouw tot elektrisch gemaal, dat vanaf 1961 ook de bemaling van
de waterschappen Breudijk en Oudeland-van-de-Indijk voor zijn
rekening nam. Na de Ruilverkaveling Harmelen-Kockengen in de
jaren 1960 voldeed het waterschap niet meer aan de eisen. In 1975
ging Gerverscop op in het Grootwaterschap Woerden, dat op zijn
beurt in 1995 opging in De Stichtse Rijnlanden. 

Fusiegolven
De grondwet van 1848 bracht meer eenheid in de organisatie der
waterschappen. Voorheen regelde het ambachts- of dorpsbestuur
vaak ook de waterschapszaken. In 1858 werd door de provincie
Utrecht een Algemeen Reglement voor de polders en waterschap-
pen opgesteld. 

In deze tijd zien we de eerste samenwerkingsverbanden en
fusies ontstaan. Uniek in Nederland was de Utrechtse situatie dat

meerdere waterschappen één gemeenschappelijk bestuur konden
hebben. Na wat kleinere fusies in de jaren 1950-1960 ging het vanaf
1970 hard met de schaalvergroting.

In de provincie Utrecht bestaan nu nog maar vier waterschap-
pen, waarvan het werkingsgebied over de provinciegrenzen reikt:
Vallei en Veluwe, in 2013 ontstaan met oorspronkelijk negen
Utrechtse waterschappen, Amstel, Gooi en Vecht (1997), Rivieren-
land en De Stichtse Rijnlanden. Deze laatste is in 1995 trapsgewijs
gevormd uit niet minder dan 71 waterschappen. Deze waren in de
jaren zeventig al gefuseerd tot vier waterschappen: Kromme Rijn
(in 1971 uit 5 waterschappen), Lopikerwaard (in 1974 uit 27 water-
schappen), Leidse Rijn (in 1980 uit 6 waterschappen) en Groot
Woerden (in 1975 uit 33 waterschappen). Het Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden werd nog aangevuld met de stedelijke 
gebieden van de gemeenten Utrecht, De Bilt en Maarssen. 

De taken der waterschappen werden uitgebreid. Veilige dijken,
droge voeten, schoon water en beheer van een aantal vaarwegen
zijn nu de basistaken. Naast beheersing van de waterkwantiteit is
ook de zorg voor de waterkwaliteit aan de waterschappen opgedra-
gen. Voorts zijn de rioolwaterzuiveringsinstallaties van de gemeen-
ten overgenomen. 
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NEDERZETTINGEN
De laatste eeuwen is het onderscheid tussen stad en platteland 
vervaagd. Met de invoering van de Gemeentewet in 1851 werd het
eeuwenoude juridische onderscheid tussen stad en dorp definitief
uitgewist. Na een eerste ontmanteling in de jaren 1820 en 1830 wer-
den ommuurde steden na de afkondiging van de Vestingwet in 1874
echt ‘opengebroken’. Toenemende mobiliteit in het Interbellum
zorgde voor uitdijende forenzendorpen en uitstrekkende lintbebou-
wingen. Van een grootschalige en meer planmatige verovering van
het platteland is eerst vanaf eind jaren 1950 sprake. Scheiding in
wonen, werken en recreëren was toen het devies. Inbreiding, conso-
lidatie en afronding van de verstedelijkte gebieden zijn nu de kern-
begrippen geworden. Menging van kleinschalige functies in het 
stedelijk gebied is weer helemaal terug. Maar hoe was de stedelijke
ruimte in de provincie Utrecht vóór deze ‘vervaging’ ingericht? 

Middeleeuwse steden
Tussen de 11de en de 15de eeuw zijn in Europa honderden nieuwe
steden gebouwd, vooral in de 13de en 14de eeuw. Voor het predikaat
‘stad’ uit de (late) middeleeuwen moet er sprake zijn van stadsrecht-
verlening, versterking door wallen of muren, minimaal 1.000 
inwoners, een voornamelijk niet-agrarische bestaanswijze en 
een dichte bebouwing in het kerngebied. De vijf steden die in de
Stichtse Landbrief van 1375 zijn genoemd als leden van de Staten
van Utrecht voldoen hieraan, hoewel het de vraag is of Wijk bij

Duurstede en Rhenen dat aantal van 1.000 inwoners haalden. Het
verdwenen Dorestad, met enige duizenden inwoners, deed dat
zeker wel, maar dat heeft nooit stadsrechten gekregen. Eemnes en
Baarn hadden die wel, maar om hier nou van steden te spreken? 

Bunschoten kreeg stadsrechten in 1383 en had een omwalling,
maar bleef een boerendorp. Vanwege de uitleg van een rastervor-
mig stratenpatroon wordt Bunschoten wel als een stad gezien, maar
een Unvollendete. Om zicht te krijgen om wat voor soort steden het
gaat, zijn er allerlei indelingen bedacht op basis van oude stadsplat-
tegronden. Steden kunnen ingedeeld worden volgens tegenstellin-
gen als gegroeid of gesticht en regelmatig of onregelmatig. Ook vin-
den we typologieën als voordesteden, dijksteden, kasteelsteden en
bastidesteden. Dergelijke indelingen schieten vaak te kort, omdat ze
zich richten op één vormaspect of één fase in de ontwikkeling van
de stad. Maar geen enkele stad is in niemandsland gesticht. Altijd
was er een gunstige geografische situatie en/of een oudere (agrari-
sche) ontginning ter plaatse. Bij de stadsontwikkeling speelden 
economische en politieke verhoudingen een rol. 

Er zijn een aantal karakteristieken te onderscheiden voor 
middeleeuwse steden, die ook binnen de provincie Utrecht van 
toepassing zijn. We doen dit aan de hand van de verbazingwekkend 
accurate stadsplattegronden die Jacob van Deventer rond 1570 
van ongeveer 260 steden in ons land tekende, in opdracht van 
de Spaanse koning Filips II. Aan de hand van deze voor militair
gebruik gemaakte kaarten kunnen we nog steeds uitstekend wande-
len door de oude binnensteden. Stratenpatronen blijken vaak nog
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intact en zelfs veel 16de-eeuwse huizen zijn in wezen nog behou-
den. Met behulp van deze kaarten schetsen we de prestedelijke ele-
menten die in de nieuwe steden zijn opgenomen. Daarbij gaat het
om bestaande geografische structuren als reliëf of rivieren en,
meestal in samenhang daarmee, het oudere cultuurlandschap met
zijn agrarische verkavelingen en nederzettingen. 

Utrecht
Een eerste groep betreft de oudste steden van vóór 1100: Groningen,
Deventer, Arnhem, Nijmegen, Utrecht, Dordrecht en Maastricht.
Deze steden lagen alle aan een internationale handelsroute en de
meeste hadden ook een bestuurscentrum, met de bisschopsstad
Utrecht als de belangrijkste. Evenals Maastricht en Nijmegen had
Utrecht een Romeinse oorsprong. Utrecht kreeg in 1122 stadsrech-
ten, samen met zijn voorhaven Muiden aan de monding van de
Vecht. Door de steeds moeizamere bereikbaarheid van Utrecht 
na afdamming van de Kromme Rijn (1122) en de Hollandsche IJssel
(1285), ging Dordrecht aan de Waal na 1300 de handel overnemen 
en werd het dé grote stapelplaats van goederen. 

De harpvorm van de stad Utrecht is ontstaan door de oude
meanders van de Vecht en de Rijn met elkaar te verbinden door het 
graven van de Oudegracht en deze op enige afstand aan de weste-

lijke en aan te oostelijke zijde te omgrenzen met rechtlijnige wallen. 
Op het kaartje van Van Deventer zijn de nu nagenoeg verdwenen
meanders gereconstrueerd op basis van de laatste inzichten.

De noordzijde van de stad werd begrensd door de Vecht (Water-
straat-Lange Lauwersstraat als oeverwal) en de zuidzijde door de
Rijn (Abstederdijk als oeverwal). Tussen beide waterlopen heeft
men aan de west- en oostzijde in rechte lijn de ongeveer vier kilo-
meter lange stadswallen uitgezet. Hierdoor is het karakteristieke
stedelijke gebied ontstaan, dat de bestaande immuniteiten in zich
op nam en met 143 hectare destijds uitzonderlijk groot was. 

In het zuiden, bij de Twijnstraat, buigt de gracht wat westelijk
uit. Hier heeft men voor een bestaande nederzetting moeten uitwij-
ken. Het noordelijk stukje van de Oudegracht was al in de late 10de
eeuw gegraven. Met de aanleg van de Oudegracht tot aan de Krom-
me Rijn bij Tolsteeg (1122-1127) kon het handelsverkeer tussen Rijn
en Vecht volledig ingekaderd worden binnen de omtrek van de
nieuwe stad. Toen de Vaartsche Rijn vanaf de Tolsteeg (bisschop-
pelijke tol) tot aan de Hollandsche IJssel gereed kwam in 1148 en 
in het noorden een bochtafsnijding van de Vecht ter hoogte van 
de Bemuurde Weerd was voltooid, ging de Oudegracht zich als 
centrale handelsas van Utrecht ontwikkelen. 

Stadsgezichten van Amersfoort, Montfoort, Rhenen en Wijk bij Duurstede door Bernard de Roy, 1743. 
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Veel is gespeculeerd over de vroegere loop van de rivieren in de
stad. Duidelijk is in ieder geval dat de Kromme Nieuwe Gracht-
Jansdam-Minrebroederstraat-Ganzenmarkt een tracé was van een
oude Rijnarm. Na het gereedkomen van de Nieuwegracht eind 14de
eeuw kon de Rijnarm tussen Jansdam en Oudegracht gedempt wor-
den. Centraal in de gerekte plattegrond lag het castellum, net onder
de Rijnarm. Op de Romeinse ruïnes stichtte koning Dagobert I
rond 630 een eerste kerkje; Willibrord volgde met zijn Sint-Salvator-
kerk en Sint-Maartenskerk tussen 719 en 753, waarna zich vanaf de
8ste eeuw een bisschoppelijk machtscentrum ontwikkelde. Het 
stijgende aanzien van de Utrechtse bisschop resulteerde in de bouw

van een geheel nieuwe Domkerk. De bouw van deze romaanse voor-
loper van de huidige gotische kerk begon in 1015. Drie jaar 
later volgde het bisschoppelijk paleis Lofen. 

In korte tijd wist bisschop Adelbolds opvolger Bernold (1026-
1054) de bisschopsstad te verrijken met vier nieuwe kerkelijke
instellingen: de Pieterskerk (1048) aan de oostzijde van de Dom-
kerk, de Paulusabdij (1050, gesloopt in 1814) aan de zuidzijde en de
Janskerk (1054) aan de noordzijde. Bisschop Koenraad voltooide de
Mariakerk (1080, gesloopt in 1811) aan de westzijde. Bernold zou
met de positie van de kerken een symbolische bedoeling hebben
gehad: het maken van een ideale stad, geordend naar het getal vier

Utrecht. Stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit omstreeks 1570 met een reconstructie van de waterlopen van de Rijn en de Vecht, het Romeinse castellum,

het kerkenkruis en de uitvalswegen.
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en bijeengehouden door het kruis, met in het middelpunt de Dom
als afspiegeling van het hemelse Jeruzalem op aarde. Een dergelijk
kerkenkruis vinden we ook in Bamberg en Paderborn. 

Ieder van de kerken was voorzien van een eigen immuniteit,
een afgesloten, claustraal gebied waar de kanunniken hun huizen
hadden en waar zij het voor het zeggen hadden. Omdat zij ook
grondgebied buiten de stad bezaten, groeiden deze immuniteiten
uit tot belangrijke machtscentra, van waaruit de grote veenontgin-
ningen in Het Sticht werden geregiseerd. 

Vanaf 1254 werd de Domkerk gebouwd. In 1382 werd de ruim 
112 meter hoge Domtoren voltooid, als hoogste toren van het land.
De Domtoren stond niet alleen model voor andere kerktorens in
Het Sticht, maar werd ook het hart van de provincie Utrecht. Door
de eeuwen zijn rooilijnen en zichtlijnen op de toren getrokken. 

In de loop van de 13de en 14de eeuw kreeg de stad de huidige 
hoofdstructuur. Omstreeks 1330 vond een omgrachte en ommuurde
uitbreiding plaats langs de Vecht: de Bemuurde Weerd tussen Grut-
tersdijk en Westerdijk als vooruitgeschoven verdediging van de
Weerdpoort. Door met behulp van sluizen een constant laag water-
peil te handhaven konden langs de Oudegracht de in Europese con-
text unieke werfkelders gebouwd worden. Na demping van de Gan-
zenmarkt rond 1350 volgde in 1390-1393 de aanleg van het zuidelijk
deel van de Kromme Nieuwegracht. Via een overwelfd wed, een
steil oplopende weg, werd de nieuwe gracht verbonden met de
Oudegracht. De grofweg aan de grachten evenwijdig lopende
Springweg en Lange Nieuwstraat zijn al rond 1300 aangelegd.
Omstreeks 1340 volgde de aanleg van secundaire dwarsstraten, die
een planmatige aanpak laten zien. In het noordelijk deel van de stad
kwamen in 1393 ook de Drift en de Plompetorengracht gereed als
onderdeel van het tweede grachtenstelsel. Het middeleeuwse 
stratenpatroon van Utrecht was hiermee zo goed als voltooid. 

Eind 15de eeuw was de Oudegracht een voornaam woongebied
van vermogende stedelingen geworden. Een derde van het stads-
gebied was in handen van de geestelijkheid, die midden 16de eeuw
25 kloosters en 18 gasthuizen bezat. Inkomsten kwamen al lang niet
meer uit de internationale scheepvaarttransporten, maar uit de
regionale markthandel en uit belastingopbrengsten van de grote
door de bisschop en de kapittels georganiseerde veenontginningen.

Na verlies van het wereldlijke gezag van de bisschop in 1528 aan
Karel V was het gedaan met de onafhankelijkheid van de stad. Dat
jaar liet de machtige keizer de dwangburcht Vredenburg bouwen.
In 1544-1558 volgde de aanleg van vier stenen bolwerken naar
modern Italiaans ontwerp: de Morgenster bij de Weerdpoort en de
Sterrenburg, Mariënburg en Zonnenburg aan de zuidkant. Na de
verdrijving van de Spanjaarden in 1577 werd de gehate dwangburcht
afgebroken. Tussen 1577 en 1584 kreeg de stad aan de bedreigde
oostzijde vier nieuwe, grotere bastions naar ontwerp van Adriaan
Anthonisz, fortificatiemeester van de jonge Republiek: Lepelen-
burg, Lucasbolwerk, Wolvenburg en Begijnebolwerk. Een vijfde
bastion, het Mariabolwerk, kwam aan de Catharijnesingel, daar
waar nu het Moreelsepark ligt.

Na de Reformatie werden vanaf 1580 de kloosters geconfis-
queerd en de immuniteiten bebouwd. Tussen 1640 en 1660 heeft
men diverse doodlopende straten doorgetrokken, zoals de Korte
Nieuwstraat. Ook nieuwe straten werden aangelegd, zoals de Wijde
Begijnestraat en de Boothstraat. De opkomende Hollandse welvaart
stimuleerde ook de Utrechtse economie. Om studenten naar de
nieuwe, in 1636 gestichte, universiteit te lokken werd een jaar later

aan de oostzijde van de stad een kolfbaan aangelegd: de Maliebaan.
Volgens het uitbreidingsplan uit 1664 liet burgemeester H. Moreel-
se aan de westzijde enkele evenwijdig lopende grachten aanleggen,
uitkomend op de tussen 1662 en 1665 gegraven Leidsche Vaart.
Alleen de Kruisvaart en de Croeselaan (= Moesgracht) herinneren
nog aan de ambitieuze plannen. Het Mariabolwerk werd afgegraven
voor een dwarsgracht. Hierdoor zou de Catharijnesingel, die de
belangrijkste vaarweg was, binnen de nieuwe stad getrokken wor-
den. Door een pestepidemie en eigenbelang van binnenstedelijke
grondeigenaren kwam van de voorgenomen grachtenbebouwing
naar Amsterdams voorbeeld niets terecht. 

Economische malaise na het rampjaar 1672, twee jaar later
gevolgd door een tornado die onder meer het middenschip van de
Domkerk deed instorten, zorgde voor stagnatie in de stedelijke 
ontwikkeling. Hierin zou pas verandering komen na de transfor-
matie van de stadsmuren tot wandelpark (vanaf 1832) en de komst
van de spoorwegen (vanaf 1845). 

Amersfoort
Een tweede groep steden kwam op tussen 1200 en 1270. Het ging
om steden die door de machtsstrijd tussen landsheren ontstonden
in de grenszones tussen hun gewesten. Vooral de hertogen van Bra-
bant en de graven van Gelre lieten zich gelden. Ook de bisschop van
Het Sticht, Hendrik van Vianden, zorgde met de vestiging van zijn
hof in Amersfoort voor een bufferstad tegen Gelre. Door zijn stads-
rechtverlening in 1259 mocht de stad een verdedigbare ommuring
aanleggen. Diezelfde strategie paste de bisschop toe bij de bouw 
van kasteel Vreeland in 1260, ‘om vrede met Holland te stichten’.
Ondanks het stadsrecht in 1265 mislukte de stadsontwikkeling en
het kasteel diende ten slotte als ‘steenleverancier’ voor de Utrechtse
dwangburcht Vredenburg in 1528. Nog een ander Utrechts voor-
haventje kreeg stadsrechten in 1295: ’t Geyn, aan de monding van
de Vaartsche Rijn bij de Hollandsche IJssel. In 1333 werd het ‘stadje’
door Holland definitief van de kaart geveegd. Uit deze periode
dateert ook de stadsrechtverlening aan Oudewater (1257) als grens-
vesting tegen Holland. Rhenen kreeg als grensvesting tegen Gelre
stadsrechten, in ieder geval vóór 1258.

De karakteristieke plattegrond van Amersfoort, het ‘ei met de
dooier’, is ontstaan door de vergroting van de stad met een tweede
ommuring in de periode 1380-1450, waardoor de stad in één klap
driemaal zo groot werd. De naam Amersfoort wordt voor het eerst
in 1028 vermeld. Het duidt op een doorwaadbare plaats door een
‘modderige stroom’ tussen de uitloper van de Utrechtse Heuvelrug
en de hogere dekzandruggen van Hoogland. In deze vernauwing
kwamen de beken uit de Veluwe bij elkaar en stroomden om een
paar zandkoppen heen. Op één van die zandkoppen vestigde de
Utrechtse bisschop in de loop van de 12de eeuw zijn domeinhof. 
De modderstromen gingen vervolgens op in de eerste binnenring:
de Korte en Langegracht dwars door het ‘ei’ voor een snelle water-
afvoer vanuit de beken en de Zuidsingel-Weversingel-Havik als
noordelijke meander om het bisschoppelijk hof. De Havik zien we
op het kaartje van Jacob van Deventer naar binnen geknikt. Oorzaak
was een zandkop ter plaatse, nu nog toepasselijk ’t Zand geheten.
Daar waar de Langestraat de Weverssingel kruist zou mogelijk de
‘voorde’ hebben gelegen. De Langestraat-Kamp werd naderhand
onderdeel van de belangrijke transitroute Deventer-Utrecht. Rich-
ting Deventer splitste deze weg zich in de Hogeweg en de Oude
Lageweg, richting Utrecht in de Utrechtseweg en de Leusderweg.
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Ook de kruising van het Havik en de Bloemendalsestraat was mis-
schien een doorwaadbare plaats. De Bloemendalsestraat maakte
deel uit van een vroegmiddeleeuwse landroute tussen Hoogland –
gesplitst in Hooglandseweg en Kruiskamp-Liendertseweg – en Oud
Leusden, richting Doorn en Dorestad.

Het bisschoppelijk hof groeide uit tot het bestuurscentrum voor
de ontginning van het noordelijk deel van Het Sticht. Een insteek-
water, de huidige Vijver, verbond het hof met de rivier. Tussen dit
water en de Krommestraat ontstond een eerste stedelijke nederzet-
ting voor kooplieden en handwerkslieden. Als verdediging van deze
bewoning én ter verbetering van de waterafvoer werd kort na 1200

de meanderbocht afgesneden door het uitdiepen van de Lange-
gracht en het graven van de Kortegracht. Vanaf de Havik mean-
derde de waterloop zich noordwaarts als Oude Eem. 

Na stadsrechtverlening in 1259 kreeg de nog agrarische neder-
zetting een eerste omwalling. Tien jaar eerder had de inwijding van
de St. Joriskerk plaatsgevonden. Na de verwoesting van de prille
stad door de graaf van Gelre in 1274 volgde de wederopbouw met
een groter stedelijk gebied. Vermoedelijk tussen 1300 en 1330 veran-
derde de stad ingrijpend: als zuidelijke begrenzing werden de West-
singel en de Zuidsingel gegraven. Ter stroomlijning van de verdedi-
gingsring en ter ontlasting van de Havik, die toen als haven diende,

Amersfoort. Stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit omstreeks 1570 met een reconstructie van de bekenloop door de stad, de loop van de Oude Eem, 

de vermoedelijke plekken van de doorwaadbare voorden en de uitvalswegen. De Hogeweg was toen al de belangrijkste weg richting Deventer.
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werd de Sint Aagtensingel (’t Zand) gegraven. In 1630-1640 zou 
’t Zand weer gedempt worden. Een grotere haven werd aangelegd
(het Spui) en de Oude Eem kreeg een geheel nieuw kanaal, de 
huidige Eem. De omgrachting werd voorzien van een ommuring
(Muurhuizen, Breestraat en Krankeledenstraat), twee waterpoorten
en drie landpoorten. Alleen de 15de-eeuwse voorpoort van de 
Kamperbinnenpoort bestaat nog, in gereconstrueerde vorm. 

De 14de eeuw was voor Amersfoort een bloeiperiode. Door de
snelle bebouwing van de stad moesten de opkomende kloosters 
uitwijken naar terreinen buiten de stadsmuur. Grote complexen
kwamen vooral aan de zuidoostzijde te liggen. Een tweede stads-
uitleg en ommuring werd noodzakelijk, een onderneming die 
werd gerealiseerd tussen 1380 en 1450. De Eem verliet de stad nu 
via de Koppelpoort, die omstreeks 1425 als gecombineerde land- 
en waterpoort was gebouwd. 

De tweede ring bestond uit een stadsmuur met tien poorten en
een dubbele omgrachting. Tussen de beide grachten bevond zich
een buitenwal. Alleen de Koppelpoort en de waterpoort Monnikken-
dam bestaan nog. In 1501 gaf het stadsbestuur de grond tussen de
eerste ommuring en de gracht definitief vrij voor bebouwing. Het
unieke Muurhuizen was het resultaat, met panden van geringe
diepte, maar met een grote breedte ter compensatie. De oudste, 
nog deels bestaande, panden dateren uit de periode 1540-1570. 

Na een Mariawonder in 1444 werd Amersfoort een belangrijke 
pelgrimsplaats, waar zieken genezing hoopten te vinden. De Kran-
keledenstraat verwijst nog naar deze ziekenopvang. Met inkomsten
uit de Mariadevotie werd vanaf 1455 bij de Onze-Lieve-Vrouwekapel
begonnen aan de bouw van een grote toren. Bisschop David van
Bourgondië moet de Utrechtse Domtoren als voorbeeld hebben
gehad voor de tweede hoogste toren van ons land, toen hij in 1457 
de eerste steen legde voor de Onze-Lieve-Vrouwetoren. Omdat de
kerktoren zo centraal in Nederland kwam te liggen, is deze in 1802
gebruikt als centraal punt voor de nieuwe driehoeksmeting, de
basis voor de eerste nauwkeurige kadastrale kaarten van ons land. 

Van de 16de eeuw tot ver in de 19de eeuw groeide Amersfoort
nauwelijks en bleef het ruim in haar stedelijke jas zitten. In de 17de
eeuw liep de bierproductie terug (Scherpbierstraat) en ondanks een
opleving in de textiel en de tabak was er vooral economische stag-
natie. Van een vestingsplan van Adriaan Anthonisz van Alckmaer
uit 1594 werden slechts drie bastions aan de noordzijde uitgevoerd: 
het Davidsbolwerk, de Bloemendalsepoort en de Kamperpoort.
Omstreeks 1614 werd de binnenste buitengracht gedempt. In navol-
ging van andere steden heeft het gemeentebestuur tussen 1822 en
1843 de stadsmuur en de bastions af laten breken en omgevormd 
tot een plantsoen. 

Rhenen. Stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit omstreeks 1570.
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Rhenen
De derde stad van Het Sticht is Rhenen, dat haar naam te danken
heeft aan de Rijn. Maar tot ver in de middeleeuwen stroomde de
rivier nog twee kilometer zuidelijker, achter de Marspolder langs
Kesteren en Lienden. Pas na 1200 verlegde de rivierloop zich in
noordelijke richting en kwam de nederzetting, in 855 villa Hreni
geheten, aan de hoofdstroom te liggen. Vanaf toen ging het stadje
zich ontwikkelen, zeker nadat de bisschoppelijke tol, gelegen bij de
huidige boerderij Tollenburg even ten oosten van Lienden, in 1235
naar Rhenen werd verplaatst. De stadsrechten, die hoogstwaar-
schijnlijk door Hendrik van Vianden werden verleend vóór 1258,
zouden met deze verplaatsing te maken kunnen hebben. Door de
uitschurende werking van de rivier kalfde de Heuvelrug ter plaatse
af en veroorzaakte zo een steil talud, dat in later eeuwen een
geliefd schildersonderwerp zou worden. Die afkalving verklaart
misschien ook wel de ongebruikelijk lage en excentrische ligging
van de Cunerakerk (vermeld in 1016) aan de zuidkant van de stad. 

De rivier had tot de bouw van de stenen ommuring in 1346 vrij
spel en heeft mogelijk een deel van de stad weggeërodeerd. Tot in
de 14de eeuw liep de rivier nog pal langs Buitenomme. 

Rond 1160 had bisschop Godfried van Rhenen zijn familiekas-
teel Ter Horst (Achterberg) laten herbouwen. De route naar het kas-
teel volgde de huidige Herenstraat-Molenstraat, maar werd met de
aanleg van de ommuring in de 14de eeuw opgeheven. Rhenen kreeg

naast een economische stimulans (tol) ook een strategische positie
aan de grens tussen Het Sticht en Gelre. Omdat de via regia, de
koningsweg tussen Utrecht en Keulen, door Rhenen liep, kon het
landverkeer gecontroleerd worden. Deze weg liep vóór de omwal-
ling zuidelijker, over de oude Koningsstraat, nu Weverstraat. Het
transport over het water kon zo verbonden worden met het inter-
lokale vervoersnetwerk over land. In 1346 werd het inmiddels
omwalde stadje voorzien van stenen ommuring. Uit die tijd moet
ook het veer over de Rijn dateren. 

Omstreeks 1364 kreeg Rhenen het bisschoppelijk muntrecht.
Toen bisschop David van Bourgondië met zijn gevolg in Wijk bij
Duurstede neerstreek, verplaatste hij in 1457 de watertol en in 1474
de munt naar zijn Wijkse hof. Als handelsplaats viel Rhenen terug,
maar het kwam op als pelgrimsoord, door de Cuneraverering.
Dankzij deze pelgrimage kon tussen 1492 en 1531 de Cuneratoren
gebouwd worden, als laatste van een serie kerktorens (Wijk bij
Duurstede, Amersfoort, Soest, Amerongen en Loenen) volgens het
Domtorentype, die als ‘grenspalen’ Het Sticht gingen markeren.
Dankzij een conservatief wederopbouwplan uit 1940 door steden-
bouwkundige C. van Pouderoyen is het middeleeuwse straten-
patroon van de kaart van Jacob van Deventer goeddeels intact
gebleven. Een verschil is de aanmerkelijk verbrede Herenstraat, 
die het toegenomen verkeer door de stad moet leiden. Ook het
Kerkplein kreeg meer ruimte. Een bouwblok tussen Herenstraat
en Weverstraat werd met de nieuwe Van Deventerstraat open-
gebroken. 

Wijk bij Duurstede
De vierde stad van Het Sticht lag ook aan de rivier, maar hier was de
relatie met het water veel inniger. Langs de Kromme Rijn, nabij het
splitsingspunt van de Rijn en de Lek, ontstond eeuwen na de ver-
woesting van Dorestad een agrarische nederzetting die Wijck ging
heten, naar het Latijnse vicus. In de vroege 10de eeuw ontstond 
aan de Steenweg een bewoningskern met een kerk die Jacob van
Deventer in 1570 afbeeldde als de ‘St. Crusis’ (gesloopt in 1586). 

Duurstede, een herinnering aan de beroemde voorganger
Dorestad, is de naam van het rond 1240-1270 gebouwde kasteel ten
westen van Wijk. Het dorp (Wijk) bij het kasteel (Duurstede) lag dus
buiten de kasteelmuren en is ook nooit binnen het kasteelterrein
getrokken. Via de abdij te Deutz bij Keulen, die de gronden in 1019
van de bisschop had gekregen, kwam Wijk in 1256 in handen van de
graaf van Gelre, die vooral langs de rivier zijn bezit aan het uitbrei-
den was. Gelre kreeg hierdoor de beide oevers in handen en had
dus de controle over het Wijkse veer naar Rijswijk. De graaf gaf ver-
volgens zijn Wijkse goed rond 1270 in leen aan Zweder I van Abcou-
de. De Van Abcoudes bouwden er hun woontoren en traden bijzon-
der zelfstandig op. Ondanks zijn ondergeschikte status als leenman
verleende Gijsbrecht van Abcoude de kleine nederzetting in 1301
stadsrechten. Over de nederzetting rond de Steenweg had de graaf
niets te zeggen; die was en bleef van het kapittel van Oud-Munster.
Vandaar dat voor de aanleg van de nieuwe stad een zuidelijker stuk
werd opgezocht. Vrij snel daarna moet begonnen zijn met de
omwalling en de omgrachting. Dit betrof aanvankelijk het westelijk
deel van de huidige stad, tussen de Lange Singel en de Arkgracht,
de huidige Mazijk-Kerkstraat-Plantsoensteeg. Voor de westelijke
stadsgracht werd gebruik gemaakt van de verlandde waterloop van
de Kromme Rijn, die in 1122 was afgedamd. De bedding besloeg de
gehele zone tussen de singel en de Achterstraat. Ook de oostelijke

Rhenen, luchtfoto april 2003. In rood de 14de-eeuwse ommuring met het

Torenhuisje uit 1950 op de Spijnderstoren en in groen de wegverbreding van

de wederopbouw in 1940. De aan de rivierzijde lopende stadsgracht is in de

jaren 1920 drooggevallen en naderhand gedeeltelijk bebouwd. 
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Wijk bij Duurstede. Stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit omstreeks 1570, met de eerste stadsuitleg rond 1300 in groen. In blauwgroen de

oude loop van de Kromme Rijn met de dam uit 1122. Aan de Steenstraat is de Heilige Kruiskerk nog aangegeven. De Markt-Volderstraat, de voor-

straat, is afgebeeld als prestedelijke voortzetting van de Hoogstraat. 
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gracht lag deels op een dergelijke waterloop en omsloot samen met
de westelijke restgeul een zandrug. Over de oostzijde had Van
Abcoude geen macht, omdat hier het gerecht Leuterveld lag, dat 
nog in leen was van de bisschop. Waarschijnlijk was dat de reden
dat de Mazijk westwaarts liep, om aan te sluiten op het terrein van
het kasteel. De belangrijkste weg was de Markt-Volder (= voor)straat,

in feite een verlenging van de Hoogstraat. De belangrijkste dwarsas,
de Maleborduurstraat-Peperstraat, liep naar de oever van de Neder-
rijn. Op de kruising van beide assen kwam de Nederhof, in tegen-
stelling tot de ‘Bovenhof’ van het kasteel. Als stadsgrachten werden
twee Rijnlopen benut die de zandplaat omsloten: aan de westzijde
de huidige Lange Singel en aan de oostzijde de Mazijk-Kerkstraat-

36 TASTBARE TIJD 2.0 • CULTUURHISTORISCHE ATLAS VAN DE PROVINCIE UTRECHT 

Vianen. Stadsplattegrond van Jacob van Deventer omstreeks 1570, met de Lekdijk in de stad opgenomen en haaks erop de

Voorstraat en in blauw de tot achterstraten getransformeerde prestedelijke scheisloten van de oudere ontginning.
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Plantsoensteeg (Arkgracht). Evenals bij Vianen kreeg de voorstraat
een verbreding voor de marktfunctie. De Achterstraat werd langs de
westelijke rivierbedding in de 14de eeuw aangelegd, evenwijdig aan
de stadsmuur. Deze straat kreeg een agrarisch karakter. Hier, op
nummer 18, vinden we de oudst bekende stadsboerderij van de pro-
vincie, uit 1495. Nadat de Zandweg belangrijker was geworden dan
de Hoogstraat als toegangsweg tot het stadje, ontwikkelde zich een
tweede dwarsas: de Veldpoortstraat-Kloosterleuterstraat. Deze ver-
bond via de Zandweg het oude ‘Wijck’ rond de Steenweg met een
woonkern in het Leuterveld.

Nadat Van Abcoude in 1345 het gerecht Leuterveld van bisschop
Jan van Arkel kreeg, verdubbelde hij onmiddellijk de omvang van
de stad in oostelijke richting. De Peperstraat werd doorgetrokken
tot de Oeverstraat. De Arkgracht verloor haar betekenis en werd
gedeeltelijk gedempt, overkluisd en gedegradeerd tot stadsriool.
Met vijf poorten en veertien torens kwamen tussen 1350 en 1372 de
stadsuitbreiding en de stadsmuren gereed. 

Na 1449 kwam de stad weer in bisschoppelijke handen en kreeg
daarmee ook een plek in de Staten van Utrecht als vierde stad. Rond
die tijd werd het zuidoostelijke deel verkaveld, de ‘Nieuwstad’ of de
‘Oever’ geheten. De nieuwe as werd de Nieuwpoortstraat, die na de
vestiging van de bisschoppelijke munt in 1474 de Muntstraat ging
heten. Evenwijdig aan de Muntstraat kwam een tweetal straten 
(Wilhelminastraat en Vlierstraat) en werd de Oeverstraat verder
doorgetrokken. De Nieuwstraat zou een bestaand pad geweest zijn
dat, gezien de kavelrichtingen, iets gebogen tot aan de Peperstraat
moet hebben doorgelopen. Tussen 1459 en 1580 was Wijk de resi-
dentie van de Utrechtse bisschoppen en hun internationale gevolg.
Het terrein tussen Muntstraat en Volderstraat werd bisschoppelijk
gebied voor boomgaarden en de muntslag en is tot op de dag van
vandaag praktisch onbebouwd gebleven. 

David van Bourgondië verbouwde het kasteel tot een luxe resi-
dentie. Vanuit de Muntstraat keek men uit op de zwaarste toren. In
1486 gaf David opdracht tot de bouw van een nieuwe toren voor de

Woerden. Stadsplattegrond van Jacob van Deventer omstreeks 1570 met de beide Rijnstraten en de Voorstraat als deel van de Oude Rijndijk. De stadsbegrenzing

ten noorden van de rivier volgt geheel de oudere agrarische strokenverkaveling. In de omgeving van de kerk zijn de afgelopen jaren de contouren van het 

castellum Laurium ontdekt. 
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Boven • Hagestein, met links de Dorpsstraat met de boerderijen en de kerk en rechts het kasteel met de dubbele omgrachting. In het voorterrein een molenromp. 

Opmetingstekening van Claes Floriss. uit 1583. 

Onder • Jaarsveld achter de Lekdijk bij het huis Jaarsveld. Bij de kerk staat het ‘Dyckmeesters Huys’, dat in 1903 vervangen is door het huidige waterschapshuis. 

Naar een manuscriptkaart uit 1685 door landmeter Joannes Leupenius. 
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St. Janskerk, met dezelfde opbouw als de Utrechtse Domtoren,
maar dan tien meter hoger. Na 42 meter was het definitief voorbij
met David’s ambitie.

Montfoort, IJsselstein, Vianen, Oudewater en Woerden 
Een derde groep steden dankte zijn opkomst tussen 1280 en 1400
aan de landsheerlijke machtspolitiek: de laatmiddeleeuwse nieuwe
steden. In het stroomgebied van de grote rivieren verscheen een
serie kleine steden. Lokale heren, maar ook de bisschoppen van Het
Sticht en de graven van Holland en Gelre stichtten nieuwe steden
als machtscentra in hun domein of in een omstreden grensgebied.
Vooral de tanende macht van de bisschop in de grenszones speelde
de graven in de kaart. Hun kastelen domineerden de stad, maar
lagen opvallend genoeg altijd aan de periferie, terwijl kerk en stad-
huis centraal kwamen te liggen. Dat zien we bij Wijk bij Duurstede,
Vianen, IJsselstein, Montfoort en Woerden. 

De stadjes kwamen op slimme plekken te liggen: aan bevaar-
bare rivieren en bij voorkeur bij de samenkomst van rivieren, zoals
Oudewater. Aanvankelijk genoot de westoever vanwege de over-
heersende westenwind de voorkeur (op de oostoever raakte je aan
‘lager wal’) of de buitenbocht, want daar was het diepere water
geschikt voor een haven. Die situatie zien we vooral bij de oudere
nederzettingen langs de onbedijkte Kromme Rijn. Dorestad lag 
weliswaar op de westoever, maar door de aanslibbende binnenbocht
was een voortdurende oostwaartse verlenging van de kaden nodig.
Bij de bedijkte Oude Rijn en Hollandsche IJssel speelde dat nauwe-
lijks meer een rol. Hier is de rivierdijk een stedelijk element. 

Bij Woerden, dat in 1371 een eerste omwalling kreeg, liep de
Oude Rijn dwars door de kern. Hier zijn de beide dijken de handels-
straten geworden, waarbij de noordelijke dijk (Voorstraat) de
belangrijkste doorlopende route werd. 

Bij Oudewater (1265) zien we, bij de samenkomst van de 
Hollandsche IJssel en de Linschoten, een oudere situatie door-
schemeren, waarbij de dijken langs de Linschoten domineren 
(zie p. 121).

IJsselstein, een rond 1300 opkomend stadje van de heren Van
Amstel, ontwikkelde zich naast het bestaande kasteel tussen de 
IJsseldijk en de Achtersloot, de ontginningsbasis. De dijk werd 
iets omgelegd, maar bleef wel buiten de stadsmuren lopen. 

Bij Vianen is het tracé van de Lekdijk wel binnen de stadsmuren
opgenomen (Hofplein-Langedijk) en is de zomerdijk tot primaire
waterkering opgehoogd met grond van de uitgegraven tussenlig-
gende gracht. Deze dijk maakte deel uit van een interlokale route 
en het was natuurlijk handig om deze als verhoogde weg met twee
poorten onder controle van de stad te brengen. Het nabij gelegen
Hagestein, dat niet zoals Vianen het voordeel van de rivier had,
bleek een mislukking, ondanks de stadsrechtverlening in 1382 door
een lokale landsheer, Otto van Arkel. Een bestaand dorpje (Gaasper-
den), met een kerk, werd opgenomen, waarbij de Dorpsstraat als
zuidelijke as van het stadje ging dienen. Nadruk lag op de verdedi-
ging met een dubbele gracht, een kasteel, poorten en ommuring.
Wist Bunschoten nog een stratenplan uit te leggen, Hagestein haal-
de die ontwikkeling niet eens, want in 1406 werd het ‘prille’ stadje
belegerd, geheel geslecht en de straten omgeploegd. De opzet van
de stad, met 590 bij 375 meter nauwelijks kleiner dan Vianen, is op
een kaart uit 1583 nog goed te zien. 

Bij IJsselstein, Montfoort (Hoogstraat), Vianen (Voorstraat) en
Woerden (Kerkstraat-Kruisstraat) werd de hoofdstraat haaks op 

de dijk uitgezet. Aan deze straat stonden gebouwen als raadhuis
(wereldlijk gezag), kerk (geestelijk gezag) en waag (economie).
Jacob van Deventer geeft deze gebouwen aan met blauwe daken. 
In IJsselstein is de hoofdstraat verschoven. Niet de Voorstraat langs
de haven, maar de Benschopperstraat werd de voornaamste straat.
Evenwijdig daaraan werden de overige straten uitgezet. 

Vanwege de rechthoekige aanleg met centrale as en rechthoeki-
ge markt worden ze ook wel bastiden genoemd, naar de stadjes in
Zuidwest-Frankrijk. Tegenwoordig is men wat voorzichtiger met die
term, omdat simpelweg de bestaande strokenverkaveling van het
agrarische land werd gevolgd om de contour van de stad af te bake-
nen en de straten uit te zetten. Zo zijn in Vianen aan weerszijden
van de Voorstraat twee evenwijdig lopende achterstraten te zien die
langs bestaande kavelsloten zijn aangelegd. De sloten zelf zijn
naderhand overkluisd om als riolen te gaan dienen. 

Om de stadjes zo goed mogelijk te kunnen verdedigen werd
steeds gestreefd naar een zo compact mogelijke contour: Amers-
foort en Bunschoten rond of ovaal, Vianen en IJsselstein inclusief
de mislukte uitbreiding Nieuwpoort (ca. 1470 opgegeven) bijna vier-
kant en Woerden vijfhoekig. Net als in Utrecht staat ook de middel-
eeuwse kerk van Woerden op de resten van een Romeins castellum.

Dorpen, vlekken, gehuchten of buurtschappen 
Op een overzichtskaartje (zie p. 28) hebben wij een indeling
gemaakt naar steden, dorpen en gehuchten. Onderscheid tussen de
laatste twee was niet altijd even makkelijk te maken. Ook in histori-
sche beschrijvingen worden deze nog al eens door elkaar gehaald.
Voor dorpen vinden we vaak de term ‘vlek’, gehuchten worden aan-
geduid als ‘buurtschap’ of ‘buurschap’, genoemd naar de inwoners,
de ‘buren’. Voor de historische dorpen in de provincie Utrecht kun-
nen we grofweg een onderscheid maken in lintdorpen en dijk- of
wegdorpen in het westen en (flank)engdorpen in het oosten. 

Lintdorpen en dijk- en wegdorpen 
Een lintdorp is een verdichting van een boerderijlint nabij een kerk,
waar enige kernvorming ontstond. Om veel bewoners te bereiken
vond kerkstichting bij voorkeur centraal in de middeleeuwse ont-
ginningsbasis plaats, zoals in Schalkwijk en Westbroek. Een krui-
sing met een interlokale weg, zoals bij Nederlangbroek aan de weg
van Cothen naar Doorn, was een logische locatie. Bijzonder mooi
staan de dorpskerken in de ringbebouwing van de Ronde Venen, 
als oriëntatiepunten in het landschap, soms als beëindiging van de 
zijkades (zuwes) van de ontginningsblokken. Als de bodemgesteld-
heid het toeliet zocht men de steviger ondergrond van een zandige
kreekrug op. De kerken van Eemnes-Binnen en Kockengen zijn
daarvan prachtige voorbeelden. De dijk- of wegdorpen bij de grotere
rivieren zien we veilig achter de dijk liggen, meestal compacter 
van contour dan de lintdorpen: Jaarsveld of Everdingen aan de Lek,
Eemdijk aan de Eem en Baambrugge aan de Angstel. Meer dan bij
de lintdorpen het geval is, liggen de dijkdorpen aan een kruising
van wegen. Rond deze kruisingen ontwikkelen de kernen zich eer-
der haaks op het weg- en watertracé dan als uitstrekkend lintdorp
langs de dijken. Dat zien we vooral bij de dorpen langs de Vecht. 
De termen dijk of weg werden vroeger in Utrecht vaak door elkaar
gebruikt. Soestdijk bijvoorbeeld heeft niets met een dijk te maken,
maar met een weg die in de 14de eeuw door het veen is aangelegd.
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(Flank)engdorpen
In het rivierengebied van de Kromme Rijn en op de Heuvelrug vin-
den we dorpen die veelal een oudere oorsprong hebben en soms tot
in de vroege middeleeuwen terug gaan. Vanaf de 8ste eeuw brak
met de kerstening een periode aan onder centraal gezag van de
Utrechtse bisschop en de Frankische koning. Een landbouwsys-
teem kwam tot ontwikkeling, bestaande uit complexen van bouw-
landen onder aan de flanken van de Heuvelrug (engen of essen), 
uit gemeenschappelijke, onverkavelde weidegronden (meenten), 
en uit hooilanden (maten) op de lagere en nattere delen. De meen-
ten op de zandgronden waren uitgestrekte heidegebieden die

gebruikt werden voor schaapskudden, voor jacht op klein wild, voor
bijenhouderij en voor hakhoutcultuur. Meestal waren de meenten
een onderdeel van de marke, een gebied dat bij een buurschap hoor-
de en dat gezamenlijk eigendom was van de eigenaren van de boer-
derijen in een buurschap. Een prachtig voorbeeld is Soest, met aan
de ene zijde de hogere bouwlanden van de Soester Eng en aan de
andere zijde van het langgerekte dorp de meenten en de lage maten
bij de Eem. Dergelijke flankengdorpen liggen ook op de zuidflank
van de Heuvelrug. Tussen Utrecht en Doorn zijn ze door latere ont-
wikkelingen nauwelijks nog herkenbaar. Wel enigszins herkenbaar
zijn Doorn, Leersum, Amerongen en Elst. 

Flankengdorp Soest tussen de hogere bouwlanden van de Soester Eng en de lage maatlanden langs de Eem. Luchtfoto uit mei 2001.
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Hier vinden we dankzij de latere tabaksteelt nog herkenbare engen-
complexen. Tussen Leersum en Rhenen is een veertigtal engen aan-
getroffen. Een belangrijk kenmerk van de engdorpen is de brink,
een gemeenschappelijke ruimte waar oorspronkelijk het vee bijeen
werd gedreven en waaromheen het dorp groeide. Hoewel sterk ver-
stedelijkt is de Brink in Zeist aan de Utrechtseweg nog steeds her-
kenbaar. Veel beter zichtbaar en nog steeds het ‘kloppend hart’ is 
de Baarnse Brink, die meer tot de groep van Gooise brinkdorpen
behoort. Kenmerkend voor deze dorpen is het vanuit de centrale
brink naar alle kanten uitwaaierende wegenpatroon. In het rivieren-
gebied is daarvan Houten het beste voorbeeld. Ook de oude dorpen

langs de Kromme Rijn zijn typische engdorpen met een brink-
achtige ruimte, waar ook de kerk te vinden is: Bunnik, Odijk, 
en de gaver bewaard gebleven dorpjes Cothen en Werkhoven.

Nieuwe dorpen
Verreweg de meeste steden en dorpen zijn in de middeleeuwen
gesticht, maar ook na 1600 zijn er in de provincie nog nieuwe 
dorpen gesticht of ontstaan. Vier dorpen zijn door een buitenplaats-
eigenaar gesticht en kunnen worden betiteld als kasteeldorp. Lage
Vuursche en Drakensteyn kwamen in 1625 in bezit van Ernst van
Reede. Na zijn overlijden in 1640 erfde zijn zoon Gerard het bezit.

Renswoude. Kasteel en koepelkerk met op de voorgrond het dorp. Luchtfoto augustus 2003.

 0217 TT 1-191 nw.qxp_  0405 chs 1-74  16-02-17  13:05  Pagina 41



Hij bouwde er de buitenplaats Drakensteyn, in een achtkantige 
centraalbouw. Naast het huis stichtte hij het dorpje Lage Vuursche,
met kerk, pastorie, herberg, school en korenmolen. Johan, de broer
van Ernst van Reede, kocht in 1623 het vervallen kasteel Renswou-
de. In 1637 startte hij de bouw van een gereformeerde koepelkerk en
in 1638 liet hij aan de straatweg een rijtje daglonershuizen bouwen.
Pas in 1654 brak hij het oude slot af voor de bouw van zijn nieuwe
kasteel. 

De beide Oranjegezinde heren wisten hun status te verhogen
door hun kasteeldorpen met omringende gronden tot hoge heerlijk-
heden te laten verheffen door de stadhouder. 

Door eenzelfde statusbehoefte gedreven stichtte de eigenaar van
de Driebergse buitenplaats Sparrendaal, de schatrijke handelaar en
knopenfabrikant P.J. Oosthuyse, in 1810 het neoclassicistische dorp-
je Rijsenburg, naar model van het St. Pietersplein in Rome. Ditmaal
ging het om de bouw van een katholieke kerk, met in een halve cir-
kel ervoor de woningen voor zijn kleermakers en knopendraaiers. 

Een derde kasteeldorp verrees rond 1900 met de herbouw van
het kasteel De Haar. Om ruimte te maken werd het oude dorpje
afgebroken en wat verderop als historiserend brinkdorpje her-
bouwd: Haarzuilens. 

Twee andere dorpen hebben een militaire achtergrond: Nieu-
wersluis, dat vanaf 1673 een vestingdorpje werd, en Austerlitz, een
legerkamp dat in 1806 door Lodewijk Napoleon tot stad werd verhe-
ven, maar een dorpje c.q. buurtschap is gebleven. Soesterberg heeft

zijn ontwikkeling eveneens te danken aan de legerkampen in de
nabijheid, maar zijn ontstaan aan de ligging halverwege de post-
route Amsterdam-Arnhem. 

Een aparte categorie nieuwe dorpen zijn de plaatsen die zich
rond een spoorwegstation hebben ontwikkeld. Deze spoordorpen
vinden we hoofdzakelijk op de Heuvelrug en dateren uit het begin
van de 20ste eeuw. Er is hier nauwelijks sprake van enige kernvor-
ming. Deze dorpen worden getypeerd door verspreide villabebou-
wing in een groene setting: Hollandsche Rading, Bilthoven, Soest-
duinen, Huis ter Heide-Bosch en Duin, Maarn en Maarsbergen.
Ook Den Dolder is ontstaan bij een spoorwegstation en kent een 
villabebouwing, maar hier is de ontwikkeling ingezet door de 
vestiging van een fabriek in 1902: de uit Amersfoort vertrokken
Zeepfabriek De Duif van Chr. Pleines. 

Kerktorens
Ondanks de grootschalige verstedelijking herkennen we historische
kernen aan de aanwezigheid van kerktorens en hun kerkgebouwen.
In veel gevallen zullen dat de hoog oprijzende neogotische kerken
zijn, die na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 zijn
gebouwd in de nabijheid van een stads- of dorpskern. Maar kerken
die middelpunt zijn van een historische nederzetting dateren van
vóór de eind 16de-eeuwse Reformatie, van vóór het verbod uit 1581
op de katholieke eredienst. Kerktorens waren niet alleen bakens van
het christelijk geloof, maar ook landmarks en oriëntatiepunten voor
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het uitzetten van wegen, verkavelingen, grenzen, kadastrale rijks-
driehoeksmetingen (RD-punt) en zichtlijnen op buitenplaatsen.
Beroemd voorbeeld is de Amersfoortse Onze Lieve Vrouwetoren,
die vanwege de centrale ligging in het land als nulpunt is gebruikt
voor een nieuw landelijk Rijksdriehoeksnet, dat in de periode 1801-
1822 is uitgevoerd onder leiding van C.R.T. Krayenhoff. Als hoek-
punten van een eerste rijksdriehoek in de provincie Utrecht fun-
geerden de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort (98 meter), 
de Cuneratoren in Rhenen (82 meter) en de Utrechtse Domtoren
(112 meter). Tussen 1885 en 1928 is een verfijnder nationaal drie-
hoeksnet tot stand gekomen, waarbij veel meer kerktorenspitsen 
als RD-meetpunten werden benut. Tot 1970 heeft de Amersfoortse
toren gediend als nulpunt van ons coördinatenstelsel.

Tijdens de Bataafse Republiek werden naar Frans voorbeeld kerk en
staat gescheiden. Omdat kerktorens als uitkijktorens ook van grote
strategische waarde waren en dus een militair doel dienden, moes-
ten ze onder burgerlijk gezag komen. Sinds de Staatsregelingen 
van 1798 en 1801 zijn alle kerktorens gemeentelijk eigendom. 

De hoogste en mooiste kerktoren van ons land is zonder twijfel
de Utrechtse Domtoren (1382). Eenzaam bleef dan ook de kritiek
van Geert Grote, kanunnik van de Dom tussen 1371 en 1374, die in
zijn traktaat Contra Turrim Traiectensem nog tijdens de bouw zijn
gal spuwde op de verspilzucht van dit symbool van ijdelheid. Maar
de heldere telescopische opstapeling van drie bouwdelen van vier-
kant naar achtkantige open lantaarn met poortmotief in het onder-
ste en drie vensternissen per torenwand in het tweede bouwdeel,
was onovertroffen. In allerlei middeleeuwse miniaturen en schilde-
rijen is de Domtoren afgebeeld als hemels Jeruzalem. Navolgers
bleven niet uit. De meest directe en complete navolgers, die ook 
de achtkantige bekroningen kregen, zijn de kerktorens van Amers-
foort (1457-1547) en van Rhenen (1492-1531). Na 1500 verrezen er ook

diverse dorpskerken met vierkante torens, waarvan de opzet van
drie nissen per vak geïnspireerd was op de Domtoren: Soest (1481-
1506), Wijk bij Duurstede (1486), Kamerik (ca. 1500), Eemnes-
Buiten (1521), Loenen (1518-1525), Amerongen (1527), IJsselstein
(1535) en Houten (1535-1563). 

Fascinerend is het gebruik van kerktorens voor het uitzetten van
zichtlijnen vanuit de vele buitenplaatsen die onze provincie telt. 
Het waren ditmaal niet de militaire landmeters, maar de land-
schapsarchitecten en hun private opdrachtgevers die vanuit de 
nieuwe buitenhuizen zichtlanen op de oude kerktorens ontwierpen.
Slot Zeist had met zijn Laantje-zonder-Eind een as op de Amers-
foortse toren gecreëerd, De Eult (Baarnse Bos) op de Soester kerk-
toren en Broekhuizen op de kerktoren van Wijk bij Duurstede.
Meest geliefd zichtpunt was uiteraard de Utrechtse Domtoren. 
Her en der komen we op de Heuvelrug nog bospaden tegen die
Domlaan heten. 

In een krans rond de stad Utrecht liggen buitenplaatsen, waar-
van vele, zoals Amelisweerd en Vollenhoven, hun lanen naar de
Domtoren hebben gericht. Nog in 1961 ontwierp stedenbouwkundi-
ge J.A.G. van der Steur in zijn strak op de windrichtingen georiën-
teerd rechthoekig ontwerp voor de Uithof een schuin afwijkend
gezichtlaantje op de Domtoren (Oxfordpad) in een poging de 
nieuwe vestiging van de universiteit met haar oude centrum te 
verbinden: een zichtlaan van de oude Domtoren naar het nieuwe,
maar nooit gerealiseerde hoogste gebouw van de Uithof. 

PROVINCIE UTRECHT

Van links naar rechts: de Domtoren van Utrecht, de Onze Lieve Vrouwetoren van Amersfoort en de Cuneratoren van Rhenen.
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‘Fraaye riviergezigten zijn te genieten van het balkon van het
witte veerhuis en van den koepel op den hoogen steenen muur,
tegenover het logement van Van Brummelen. ’t Is daar heerlijk
zitten in den stillen morgen of in den kalmen avondstond, 
terwijl de scheepjes met uitgespannen zeilen langzaam afdrijven,
of de sterke stoomboot een gansche vloot of een reusachtig 
houtvlot stroomopwaarts sleept, en de heuvels van Amerongen
blaauwen in de verte, de groene Betuwe met hare torens en 
dijken en boomgroepen en uiterwaarden zich voor ons uitbreidt.’ 
Uit: J. Craandijk, Wandelingen door Nederland, Haarlem 1888, p. 264.
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Infrastructuur

In deze herziene uitgave wordt extra aandacht 
geschonken aan de historische infrastructuur van 
de provincie Utrecht. Het is een onderwerp dat de 
laatste jaren meer in de belangstelling is komen 
te staan. Omdat infrastructuur al gauw een boven-
lokaal karakter heeft is het een typisch provinciaal 
aandachtsgebied. 

De provinciale overheid heeft altijd een rol gespeeld
in de aanleg en onderhoud van landwegen en water-
wegen, aanvankelijk nog bescheiden met een enkele
subsidie en verordening. Na 1815 leunde ze eerst op de
expertise van Rijkswaterstaat, maar na de oprichting
van de Provinciale Waterstaat in 1882 werd het een 
volledige provinciale taak. 

Onder infrastructuur verstaan we meer dan alleen
land- en vaarwegen. Uiteraard komen ook de aanleg
van de spoorwegen, van de typisch Utrechtse lokaal-
spoorwegen en van de tramlijnen aan bod. 

Ten slotte wordt aandacht gegeven aan de nuts-
voorzieningen, die eind 19de eeuw als particuliere 
initiatieven opkwamen en die vervolgens door de 
lokale overheden verder werden ontwikkeld en onder
provinciale vlag gereorganiseerd werden. We praten
niet alleen over de drinkwaterleiding met zijn markante,
inmiddels overbodige watertorens, maar ook over de
verdwenen stedelijke gasbedrijven en de elektriciteits-
voorziening met hun kenmerkende hoogspannings-
masten en de fraai vormgegeven transformatorhuisjes
van weleer. Windturbines als iconen van de nieuwe
energievoorziening bewaren we voor een toekomstige
publicatie. 

Zicht op de Nederrijn bij Wijk bij Duurstede met de molen ‘Rijn en

Lek’ op de Leuterpoort. Tekening, kopie naar Jordanus Hoorn, 1785.
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WATERWEGEN

Eeuwenlang was transport per schip het snelst en gemakkelijkst.
Daarom waren de handelswegen, zeker voor grote afstanden, vooral 
waterwegen. De Rijn was één van Europa’s belangrijkste natuur-
lijke verkeersaders, die het Duitse Rijngebied met de landen aan de
Noordzee verbond. In de middeleeuwen was Utrecht de belangrijk-
ste internationale stad van de Noordelijke Nederlanden. Met nieuwe
vaarten en kanalisaties wist Utrecht verbinding met de Rijn te 
houden, terwijl Wijk bij Duurstede wegzakte in de vergetelheid. 

Maar ook Utrecht moest zijn meerdere erkennen in Amster-
dam, dat vanaf de 17de eeuw de Rijnvaart overnam en Utrecht met
een groot kanaal rechts passeerde. 

Amersfoort kreeg een eigen centrale positie aan de Eem, op het
snijpunt van de oost-westlopende Hessenroutes tussen Amsterdam
en Duitsland. De Hollandsche IJssel verbond de middeleeuwse
stadjes IJsselstein, Montfoort en Oudewater, maar bleef slechts 
van regionale betekenis. 

Steeds werd gezocht naar verbetering van de waterverbindingen
met de grote steden. In het westelijk deel van de provincie kon
gebruik gemaakt worden van de bestaande middeleeuwse weterin-
gen, die bijdroegen aan een goed ontwikkeld vaarwegennetwerk 
op regionaal en lokaal niveau. 

Opvallend is de oriëntatie op Amsterdam, dat dé afzetmarkt voor
turf, touw en zuivel vormde. Deze stad was op haar beurt een
belangrijke leverancier van stadsvuil voor de ‘toemaak’ van de 
uitgeveende gebieden. Schippers uit Woerden konden al sinds 
1366 via de Middelwetering en na 1494 via de gekanaliseerde 
Grecht over de Kromme Mijdrecht naar Amsterdam varen. 

De Montfoortse burggraaf Johan IV had al in 1554 een plan 
voor een noord-zuidroute klaarliggen. Dat was wat voorbarig, want
zijn Montfoortse Vaart, via Linschoten en de Jaap Bijzerwetering,
kwam er pas in 1613 en verbond zo de Hollandsche IJssel met de
Oude Rijn en de Amstel. 

Utrecht wilde graag een eigen zeehaven, zodat de Utrechtse
schippers niet steeds als ze de Vecht afvoeren bij Muiden tol moes-
ten betalen aan de Hollanders. Een poging uit 1641 om de Vecht met
de Eem te verbinden via een kanaal mislukte. Maar Utrecht gaf niet
op; nieuwe plannen volgden. Nog in 1835-1836 werd door de Provin-
ciale Waterstaat begonnen met het uitdiepen van het Tienhovensch
Kanaal. In 1869 was men tot grenspaal 20 aan de Kanaaldijk geko-
men. Via de Pijnenburgergrift en Praamgracht zou het kanaal in de 
Eem moeten uitmonden, maar zover is het niet gekomen. In 1882
gaven de Provinciale Staten de voorkeur aan de uitbouw van het
spoorwegennet.
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Een dunne bruine lijn geeft het toekomstige kanaal tussen Utrecht en de Eem en de Zuiderzee aan. Interessant is de weergave van de turfvaarten. Van links naar rechts: 

het Zwarte Water, de Maartensdijkse Vaart, de Praamgracht en de Pijnenburgergrift met eronder ‘’t Oude Gragie’. Erboven, in Eemland, zijn de Drakenburgergracht en de

Eemnesservaart aangegeven. Kaart uit 1687 door landmeter Bernard de Roy.

Deze vrolijke kaart uit 1616 geeft de wegen en de waterlopen tussen Montfoort en Woerden aan. In twee niet ingekleurde stukken is de nieuwe Montfoortse Vaart 

ingetekend, die linksonder begint bij de IJssel en langs herberg De Lindeboom aan de Mastwijkerdijk loopt. De weg over de stroomrug tussen het dorpje Linschoten en

Montfoort heeft een bochtig verloop. 
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Turfvaarten, griften en wijken
In de Gelderse Vallei is in 1560 met stukjes en beetjes een door-
lopende noord-zuidwaterweg tot stand gekomen tussen de Neder-
rijn en de Eem: van de Bisschop Davidsgrift (1473, hersteld in 1545)
via de Schoonebeker Grift (1550) en Monnikenwetering of Wou-
denbergse Grift (1560) naar de Luntersche Beek-Heiligenberger-
beek, om uit te komen op de Eem. Deze vaarweg was primair
bedoeld als transportroute voor het turf dat rond Veenendaal werd
gestoken. Erg lang heeft deze vaarverbinding niet gefunctioneerd:
na het aflopen van de turfwinningconcessie in 1587 damden de
Woudenbergers al spoedig de Schoonebeker Grift af. Voor het 
turftransport werden rond 1550 ‘wijken’ gegraven, afvoerwater-
gangen voor het turf (Kerkewijk, Juffrouwwijk). 

Na plannen om de in onbruik geraakte verbinding op te 
schalen naar een internationale Rijnvaartroute koos men voor het
vergraven en verbreden van de bestaande beken en sloten. Tussen
1937 en 1948 kwam het Valleikanaal tot stand, dat uitsluitend dien-
de voor de afwatering van het gebied. De vele stuwen in het kanaal
maakten iedere scheepvaart voortaan onmogelijk. 

In de provincie zijn veel vaarten gegraven die vooral dienden
om met platbodems turf uit de verveningsgebieden te vervoeren
naar de steden. Op de terugweg namen zij stadsvuil mee, dat als
‘toemaakdek’ op de uitgestoken grond werd gestort. Een belang-
rijke turfvaart was de Praamgracht/Pijnenburgergrift, die in 1398
was gegraven als opvolger van het Oude Grachtje uit 1239. De
Praamgracht werd verbonden met de Maartensdijkse Vaart, ook

wel ‘Groote Vaart’ geheten. Via het Zwarte Water ten noorden van
Utrecht mondde deze turfvaart in de Vecht uit. Nog tot 1920 heeft
een beurtschipper hier op Utrecht gevaren. Van eind 14de eeuw
dateert ook de Drakenburgergracht naar de Eem. 

Zowel in de Baarnse, Soester en Veenendaalse verveningen als
in Westbroek en de Ronde Venen zijn veel turfvaarten gegraven.
Daarbij werd gebruik gemaakt van de grenssloten of zijkaden
(zuwes) van de ontginningseenheden die soms al bestonden, maar
vaak ook juist voor die turfwinning werden ontwikkeld. In het
grootste turfwinningsgebied van de provincie, de Ronde Venen
(waar nog tot 1956 turfwinning plaatsvond), fungeerden onder
meer de volgende turfvaarten, hier genoemd met hun kort na 
1674 gebouwde schutsluizen: de Kerkvaart (Pondskoekersluis), 
de Heinoomsvaart (Oudhuizersluis) en de Geuzensloot (Demme-
riksesluis). Over het algemeen waren deze vaarten smal, vaak 
niet breder dan twee meter. 

Eemnes kreeg in 1589 met de Eemnesservaart een mooie 
vaarverbinding met de Eem. Midden 17de eeuw werden ook 
Bunschoten en Spakenburg met de Eem verbonden, via de 
Bikkersvaart (1641) en de Broerswetering (1649). 

Niet alleen op de rivieren, maar ook op sommige griften ver-
zorgden beurtschippers dagelijks vervoer, met diverse stopplaat-
sen. Een goed voorbeeld is de Zeister en Biltse Grift, die als zeven
meter brede watergang met jaagpad tussen 1638 en 1642 is aan-
gelegd en in 1825 onder de naam Blikkenburgervaart werd ver-
lengd. Nog tot ver in de 20ste eeuw kende de grift een reguliere

Op deze 18de-eeuwse kaart staan de watergangen rond Utrecht duidelijk aangegeven. We vinden hier het gehele tracé van de ‘Biltsche Vaart’ en de ‘Syster Vaart’

ingetekend. Ook andere gegraven watergangen als de ‘Hoofddijksche Waetering’, de ‘Bisschops Waetering’, de ‘Vaart van Leyden na Utrecht’ en de Vleutense-

wetering als ‘Stads Waetering’ vinden we hier terug. 
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dienst met een algemene losplaats aan de Utrechtseweg, net voor
de (schut)sluis bij het landhuis Sandwijck. In 1960 is de Grift 
door Provinciale Staten definitief afgevoerd als vaarwater. Van 
een meer lokaal niveau zijn de weteringen die de boerderijen 
ontsloten. Vooral in het westen zien we nog typische vaarpolders,
waar de boerderijen direct aan de voorwetering liggen en/of naast
sterk verbrede scheisloten. 

Een apart fenomeen zijn de bevoorradingsvaarten voor de bui-
tenplaatsen, zoals de vaarten die uitkomen op de Langbroekerwete-
ring en de Biltse Grift (Houdringse Vaart). Achter de buitenplaats
Eyckenstein vinden we nog een mooi voorbeeld in de Zinksloot,
genoemd naar het laag gelegen jaagpad dat er langs liep. Veel 
griften zijn nu gedempt of vervallen tot niets, maar het tracé is
vaak wel herkenbaar. Moeilijker te vinden zijn de haventjes en 
losplaatsen, waar cafés stonden en het eens een drukte van belang
was. Door de naoorlogse peilverlagingen zijn deze vaarten niet
meer te bevaren.

Trekvaarten en jaagpaden 
Een typisch Hollands-Utrechts fenomeen is het dichte netwerk 
van trekvaarten dat in de eerste helft van de 17de eeuw zorgde voor
een uitstekend openbaar vervoerssysteem. In de provincie Utrecht
waren de verbindingen van Utrecht met Leiden over de Oude Rijn,
en met Amsterdam over de Vecht en de Amstel belangrijk. Sinds
1596 was er een reguliere dienst tussen Utrecht en Amsterdam met
twee zeilschepen per dag en een groter aantal kleinere roeischuiten.

Begin 17de eeuw nam de mobiliteit sterk toe en werd passagiers-
vervoer per trekschuit populair. Op de trekvaart wordt de boot
getrokken door een paard dat langs de oever geleid wordt door een
‘jager’. Trekvaart met paarden was in de stad Utrecht verboden. Ter
bestrijding van de armoede in de stad verordonneerde het gemeen-
tebestuur in 1765 dat dit jagen uitsluitend door vrouwen gedaan
mocht worden. Het ging niet snel met zeven kilometer per uur,
maar het was wel comfortabeler dan de diligence over de hobbelige
wegen: ‘De Jaagschuit, vol gepropt van menschen/Bruist voor ons
heenen: wat gemak/Kan iemand meer in ’t reizen wenschen?/
Om dus, als was hy onder dak,/Al slaapende zyn togt te spoeden?/
Dit voorrecht heeft ons Vaderland/Door ’t recht gebruik der water-
vloeden’, dichtte Claas Bruin in 1719. Door de constante snelheid
konden de beurtschippers volgens een strak tijdsschema gaan
varen, en dat onder vrijwel alle weersomstandigheden het hele jaar
door. In feite kregen alle (boven)regionale vaarwegen in die tijd een
jaagpad. Dat pad moest dicht langs de oever lopen, zonder obstakels
ertussen. In bochten zorgden rechtop staande rolpalen ervoor dat
de lijn langs de rivier bleef lopen. Lang niet altijd was een bestaande
dijk geschikt voor een jaagpad. Bij de Hollandsche IJssel werd de
zomerkade op de noordoever benut. Bij nieuwe vaarten kwam aan
beide zijden een jaagpad, zoals nog in 1825 bij het Zederikkanaal,
opvolger van de Viaanse Vaart uit 1658. Maar na 1850 was het gedaan
met de trekvaart, die moest plaatsmaken voor schroefstoomschepen
en de spoorwegen. 

Nederrijn en Lek 
De Nederrijn-Lek is de belangrijkste rivier van de provincie
Utrecht. Al drieduizend jaar volgde de Rijn ongeveer het beloop
van de Nederrijn, de Kromme Rijn en de Oude Rijn om uiteinde-
lijk bij Katwijk in de Noordzee uit te monden. Het is deze rivier 
die de Romeinen van 47 n.Chr. tot in de 5de eeuw als noordgrens

(Limes) van hun rijk diende. Op de plaats waar Wijk bij Duurstede
ligt moet al in de Romeinse tijd een beginnend ‘lek’ zijn ontstaan.
Op dit splitsingspunt tussen Rijn en Lek richting het huidige Rijs-
wijk bouwden de Romeinen hun castellum Lefevanum. Iets meer
noordwaarts ontstond in de vroege 7de eeuw de grootste West-
Europese handelsplaats, Dorestad. Komende vanuit het Rijnland
kon men hier verschillende richtingen kiezen: langs de Lek naar
het Scheldebekken, langs de Kromme en Oude Rijn naar Engeland
of via de Kromme Rijn en Vecht door Friesland langs de Duitse
kust naar de Oostzeelanden. 

De Lek ging steeds meer water afvoeren ten koste van de Krom-
me Rijn, die vanaf de 11de eeuw al sterk verzand moet zijn geweest.

Boven • Kort na het graven van de Biltse Grift in 1640 werd het sluisje benut

voor een vingerhoedmolen. Rechts de grote weg richting Utrecht, een van

de oudste steenstraten van ons land, op de tekening een zandpad. In 1808

werd het waterrad gesloopt. Tekening uit omstreeks 1770 door Dirk Verrijk. 

Onder • Op deze ansichtkaart (uit omstreeks 1910) staat het huidige huis

Sluishoef dat in 1858 werd verbouwd. De blikrichting is nu naar Zeist

gericht. Tot de Tweede Wereldoorlog was het sluisje een belangrijk overlaad-

punt van zand, hout en landbouwproducten uit de Zeister haven naar de

markt in Utrecht. Op de terugweg vervoerde men turf uit Vinkeveen en

Utrechts stadsafval, dat werd gedumpt in zandgaten op de Utrechtse 

Heuvelrug. Het jaagpad voor de platbodems is hier nog in gebruik.
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Belang voor de scheepvaart had de rivier dus nauwelijks meer 
toen de Utrechtse bisschop Godebald in 1122 besloot om de 
Kromme Rijn af te dammen, om zo het achterliggende moeras-
land (Langbroek) te kunnen gaan ontginnen. Nederrijn-Lek is 
sindsdien één rivier geworden. 

Mogelijk maakte de 450 meter lange Kromme Rijndam deel 
uit van een eerste bedijking van de rivier. In 1233 werd op gezag 
van graaf Floris V en bisschop Otto III een zware Noorder Lekdijk
aangelegd tussen Schoonhoven en Amerongen. Het deel dat de
Lopikerwaard beschermde zou de belangrijkste rivierdijk van 
ons land worden. Tussen Amerongen en Rhenen was vanwege 
de steile Heuvelrugflank geen dijk nodig. De Grebbedijk tussen
Rhenen en Wageningen moest een ander kwetsbaar stuk bescher-
men. Na een dijkdoorbraak in 1651 werd in het achterland een
tweede reservedijk aangelegd: de Slaperdijk. 

Rhenen was omstreeks 1200 door verlegging van een Rijnarm
direct aan de hoofdstroom komen te liggen. Na verstening van de
omwalling met muren en poorten vanaf 1346 kreeg de bisschop-
pelijke tol een eigen tolhuis in een van de stadstorens. Omdat 
passerende schepen hier voor anker moesten gaan, werd Rhenen
aantrekkelijk als handelsplaats. Rond 1350 kwam er ook een veer
over de Nederrijn. 

Ook het tweede stadje aan de rivier, Wijk bij Duurstede, kreeg
in die periode een ommuring, die omstreeks 1450 nog eens werd
vergroot en vernieuwd tot de huidige contour van de binnenstad.
In 1459 koos bisschop David van Bourgondië Wijk uit als zijn resi-
dentie, waar hij tot zijn dood in 1496 verbleef. Ter bekostiging van
zijn uitgebreide hofhouding verplaatste hij de Rhenense tol naar
zijn stadje. Schepen moesten voortaan aanleggen bij de Leuter-

toren en hier tol betalen. Ook de bisschoppelijke munt ging naar
Wijk bij Duurstede. Haar rol als bestuurscentrum, de tol en de lig-
ging op een belangrijk punt waar de rivier splitste, waren vreemd
genoeg niet voldoende om Wijk bij Duurstede (weer) uit te laten
groeien tot een belangrijke handelsplaats. Bij de tol, die tot ver in
de 19de eeuw functioneerde, ontstond geen havenactiviteit, op een
inmiddels gedempt haventje bij de Rijnpoort na, waar beurtschip-
pers op Rotterdam, Utrecht en Amsterdam aanlegden.

Door de actievere zoektocht naar de beste verbindingen was 
het de stad Utrecht die de bovenhand kreeg. Dat begon al met de
aanleg van de Vaartsche Rijn richting Lek. Vanaf de 14de eeuw 
ontwikkelde het hieraan gelegen Vreeswijk zich als voorstad van
Utrecht. 

Het westelijk deel van de Lek telde vier veren en had alleen in
Jaarsveld een losplaats voor schepen. Beurtschippers onderhielden
van hieruit een regelmatige dienst op Rotterdam. Langs dit stuk
rivier was in 1553 sprake van een jaagpad, dat zeker tot 1815 in
gebruik was, zij het met diverse hindernissen; bij enkele veren
moesten de scheepsjagers de rivier oversteken, de lijn oppakken 
en hun schip verder trekken naar de volgende hindernis. 

Na de aanleg van het Pannerdens Kanaal in 1707 en dankzij
andere grote werken kreeg de Nederrijn in de 18de eeuw meer
water van de Bovenrijn. Voortaan ging de Nederrijn 20% van het
water afvoeren, de Waal ontving met 70% het leeuwendeel en de
IJssel moest het doen met 10%. Meer water betekende niet alleen
een toename van het scheepvaartverkeer, maar ook meer overstro-
mingen, gemiddeld om de tien jaar! 

De Nederrijn-Lek buitendijks, het gedeelte tussen de dijken, is
nu onherkenbaar veranderd. Alle eilanden (middelwaarden), zand-
platen en ondiepten zijn verwijderd omwille van de scheepvaart.
Scherpe bochten zijn afgesneden. Om de snelste en diepste
stroom in het midden te houden zijn kribben haaks op de zomer-
dijk aangebracht met een onderlinge afstand van 250 meter. De
zware dijkhoofden op de winterdijk zijn inmiddels verdwenen. 

Om de Nederrijn-Lek ook bij laag water bevaarbaar te houden,
is in 1951 tot kanalisatie besloten. Tussen 1961 en 1967 is bij Driel,
Hagestein en Amerongen een drietal ‘vizierstuwen’ met sluizen
gebouwd. Vanwege de bijzondere constructie en architectuur is
Hagestein, de oudste stuw, voorgedragen als rijksmonument.
(Meer hierover bij het deelgebied Nederrijn).

Kromme Rijn
De Kromme Rijn is een ruim dertig kilometer lang bochtig riviertje
tussen Wijk bij Duurstede en Utrecht. Nu is de Kromme Rijn van
recreatief belang en voorziet het de Utrechtse stadsgrachten van
schoon water, maar vroeger was de Kromme Rijn een belangrijk
onderdeel van de transportroute tussen Noord- en Zuid-Europa en
was het essentieel voor de waterbeheersing van grote delen van de
provincie. Vóór de afdamming in de 12de eeuw was de rivier tot wel
tweehonderd meter breed. 

In de Romeinse tijd volgde de Kromme Rijn een ander tracé 
dan nu. De rivier splitste zich toen bij de Abstederdijk in de oude
loop van de Vecht (Minstroom) en in de Oude Rijn. Deze laatste
stroom liep met een boog om de noordkant van het Utrechtse 
castellum (Domplein). Een stukje Kromme Nieuwe Gracht en 
de bocht in de Oudegracht herinneren nog aan die vroegere loop. 

Door afdamming bij de Lek in 1122 heeft de Kromme Rijn nooit
een bedijking gekregen. Het geringe verval en de sterk verminderde

De in 1961 in gebruik genomen vizierstuw bij Amerongen is één van de 

drie stuwcomplexen die zorgen voor het reguleren van het waterpeil in de

Nederrijn en in de Lek. Bij laag water zijn de stuwen passeerbaar via naast-

gelegen sluizen en bij hoog water is de segmentschuif opgetrokken, als het

vizier van een ridderhelm, zodat de scheepvaart ongehinderd kan door-

varen. De ingenieur van Rijkswaterstaat Piet Blokland was verantwoordelijk

voor het technisch ontwerp. Bij de sobere, doelmatige wederopbouw-

architectuur waren architect Wouter Hamdorff en landschapsarchitect 

Jan Bijhouwer betrokken als esthetische adviseurs. Expressieve elementen

zijn de open stalen wenteltrappen en de hoog gepositioneerde machine-

gebouwen voor het hijswerk.
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watertoevoer zorgden voor veel modder in het langzaam stromende
riviertje. Vanaf de late middeleeuwen probeerde men het verzandde
riviertje weer bevaarbaar te maken. Zo werd in 1437 een rivierbocht
onder Werkhoven afgesneden. Deze meander, bekend als Achter
Rijn-Katteveldsche Meer, verlandde, maar is nog goed herkenbaar. 

Begin 17de eeuw kwam langs de rivieren in Utrecht en Holland
een uitgebreid stelsel van jaagpaden tot stand ten behoeve van de
trekvaart. Voor de vrachtvaart op Utrecht kreeg een deel van de
Kromme Rijn in 1635 een jaagpad. Het moet een ingewikkeld pro-
ject zijn geweest, want al sinds 1607 werd hierover gepraat. Het
rivierpand tussen Cothen en Odijk werd vermeden vanwege de
slechte bevaarbaarheid, ondanks de afgesneden bocht bij Werk-
hoven. Gekozen werd voor een bypass via de Langbroekerwetering,
die bij Odijk weer in de Kromme Rijn uitkwam. Als nieuwe verbin-
ding werd tussen Cothen en Langbroek in 1635 de Cothergrift gegra-
ven. Hierdoor verlandde het stuk tussen Cothen en Odijk nog meer. 

Tussen Wijk bij Duurstede en Cothen en tussen Odijk en Utrecht
werd de rivier op diepte gebracht en werd een jaagpad aangelegd.
Het eerste deel van het jaagpad, vanuit Wijk bij Duurstede gezien,
kwam in 1669 op de oostoever te liggen. Als gevolg van lastige eige-
naren en hindernissen liep het pad vanaf Odijk wisselend over de
oost- en westoever. Tussen jaagpad en rivier mochten geen bomen
of heggen staan in verband met het ongehinderd ‘jagen’ van de 
schepen, dat niet plaatsvond door een paard, maar door de mens. 

Tot in de 20ste eeuw maakte het jaagpad gebruik van vele hou-
ten vlonders en voetbruggen over de inkomende sloten en weterin-
gen. Onderhoud van het gedeelte tussen Odijk en Utrecht kwam
voor rekening van de stad Utrecht, die verordonneerde dat het 
jaagpad een breedte van 8 voeten (ruim 2 meter) moest hebben. 
In 1901 nam de provincie het onderhoud over. 

Van de omleiding via de Langbroekerwetering profiteerden de
eigenaren van de buitenplaatsen op de flank van de Heuvelrug. 

Ultraiectensis Episcopatis door Frans Hogenberg in 1587. Opvallend aan dit vroege kaartje van de provincie Utrecht is de met een dubbele stippellijn aangegeven

route tussen Amsterdam en Arnhem langs de Angstel-Vecht en langs de zuidflank van de Heuvelrug. Het is de enige landweg die toen kennelijk van belang was.

Let ook op de Vecht, waar de verbinding met de Angstel bij Loenen nog als hoofdroute is getekend.
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Via kaarsrechte vaarten haaks op de wetering konden de bouw-
materialen voor hun buitens voordelig worden aangevoerd. Hout
uit hun parkbossen ging de omgekeerde weg naar de steden. Voor-
beelden zijn de Wulperhorsterwetering (voor Wulperhorst), de Rijn-
wijksche Wetering (voor Rijnwijk en De Breul), de Schippersvaart
(1740) voor Sparrendaal en de Rodenbergsche Vaart voor de buiten-
plaatsen Dennenburg en Broekbergen. 

Aanvankelijk waren er alleen wedden, doorwaadbare plaatsen,
om de Kromme Rijn over te steken. In 1609 telde de rivier zeven
bruggen, vijf voetgangersbruggetjes en 16 wedden. Rond 1635 zijn
de bruggen in Bunnik en Odijk gebouwd. In 1863, kort voor de
kanalisatie, waren er in totaal 23 bruggen. In 1939 is de Cothergrift
bij Cothen verlegd in verband met de verbreding van de Cotherweg. 

Omstreeks 1450 was de Kromme Rijn bij Utrecht 15 meter
breed, maar bij Cothen slechts 4meter. In 1620 heette de rivier 
tussen Odijk en Utrecht ‘Den Wijde Crommen Rhijn’, de rest 
tot Wijk ‘Den Engen Rijn’. 

Van de middeleeuwen tot 1844 moesten de aanliggende gerech-
ten hun stuk rivier, de ‘slag’, onderhouden. De Kromme Rijn telde
in totaal 31 slagen, die met verhoefslagpalen waren aangegeven.
Boerderij De Slagmaat herinnert nog aan deze situatie. 

Een grote ingreep vond plaats tussen 1862 en 1870. Toen kreeg de
Kromme Rijn een functie om in de Nieuwe Hollandse Waterlinie
voor inundatiewater te zorgen. Tussen Wijk bij Duurstede en 
Odijk werd de rivier gekanaliseerd en werd gemiddeld tweemaal 
zo breed. Uitgangspunt was een breedte van 8 meter op de bodem.
Tegenwoordig is de rivier 10 tot 15 meter breed. 

Tussen Utrecht en Odijk was er geen sprake van kanalisatie. 
In 1866 liet de Minister van Oorlog de afsnijding van de meander

van de Ossenwaard uitvoeren. Onder Odijk werd ook de scherpe
rivierbocht afgesneden. Wijk bij Duurstede kreeg een nieuw 
inundatiekanaaltje met een damsluis en een kwelkom. Aan de
Utrechtse kant kwam bij Lunet I eveneens een damsluis. Andere
(schut)sluizen voor de waterpeilregulatie verschenen bij Cothen,
Werkhoven en Beverweerd. Ongeveer 350 hardstenen limietpalen
met de letter ‘O’ (Ministerie van Oorlog) vormden de begrenzing
van het rijkseigendom langs de rivier. Enkele zijn nog aanwezig.
Voorts werden in totaal 13 (nieuwe) bruggen aangelegd. Er kwam
een nieuw jaagpad tussen Cothen en Odijk, waardoor er langs 
het gehele traject een doorlopend jaagpad ligt. In 1963 werd de
functie van de Kromme Rijn als inundatiekanaal definitief 
opgeheven. 

Tot omstreeks 1930 was er sprake van een intensieve beurtvaart 
tussen Wijk bij Duurstede en Utrecht. Eeuwenlang werd ’s zomers
fruit (kersen) en in de winter graan naar Utrecht getransporteerd.
Vóór de kanalisatie duurde de vaartocht 5,5 tot 6,5 uur, erna onge-
veer vier uur. Wie in 1840 van Utrecht naar Wijk bij Duurstede te
voet over de landweg ging, moest rekenen op 4,5 uur. Er waren los-
plaatsen in Cothen, Werkhoven en Odijk. Sinds de late middeleeu-
wen fungeerde zeker een tiental herbergen als pleisterplaatsen
langs de rivier. 

Oude Rijn, Leidsche Rijn en Vaartsche Rijn
Ten westen van Utrecht lagen aan de zuidzijde van de Oude Rijn
twee Romeinse castella: Fletione op de Hoge Woerd bij De Meern 
en Laurium in het centrum van het huidige Woerden. De rivier 
was in die tijd een belangrijke internationale handelsroute: bij De
Meern en in Woerden zijn Romeinse vrachtschepen opgegraven. 
Vanaf de Karolingische tijd werd een noordelijke tak van de Oude

Het sluizencomplex Vreeswijk en het Merwedekanaal, met Vianen op de voorgrond. Luchtfoto 2003.
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Rijn dominant, ter hoogte van Vleuten. Door de afdamming van de
Kromme Rijn in 1122 kreeg de Oude Rijn minder water. Sterk toe-
nemende verzanding was het gevolg. Maar voor de opkomende stad
Utrecht was deze westelijke route naar de Hollandse steden van
groot belang. Een eerste Utrechtse actie was de aanleg van een vaar-
weg vanaf de stadsgracht naar de Oude Rijn: de Vleutense wetering,
ook wel Vleutense Vaart of Stadswetering genoemd, tegenwoordig
bekend als de Vleutenseweg. Het oude tracé van de rivier is nog
enigszins te volgen via de Utrechtseweg en de Alendorperwetering
tot aan de Heycop en de Bijleveld. Langs deze Rijnarm verrezen in
de 13de en 14de eeuw opvallend veel kastelen, zoals Den Ham in de
binnenbocht van een meander.

De Leidsche Rijn, oorspronkelijk een 12de-eeuwse ontginnings-
basis, werd in 1385 verbreed en opgenomen in de Oude Rijn-route.
Begin 17de eeuw werden de vele hinderlijke dammen, destijds aan-
gelegd voor de ingewikkelde waterhuishouding, opgeruimd en ver-
vangen door sluizen. De Vleutense wetering, op een kaart uit 1624
aangeduid als ‘Niewe Grift’, werd weer bevaarbaar. In 1663 kwamen
Utrecht, Woerden en Leiden overeen om de Oude Rijn geschikt te
maken voor trekvaart. Tussen de Catharijnepoort en de buitenplaats
Oog in Al sloot een nieuwe vaart aan op de Leidsche Rijn. 

In 1665 kwam op de zuidoever het jaagpad gereed en waren de
Oude Rijn en de Leidsche Rijn op een minimale breedte van twee
roeden (7,5 meter) gebracht. Driemaal daags vertrok een trekschuit

De ‘Ronde kaart van ’t Gooi’, omstreeks 1525. Op deze vroege kaart staat de Vecht tussen Muiden en Utrecht als deel van een cirkel om ’t Gooi getekend. 

Het kasteel Vreeland, bij de brug over de Vecht, is nog niet afgebroken. Tussen het nog niet drooggemaakte Naardermeer en Horstermeer (twee zwaantjes) is 

de Hinderdam aangegeven. Boven loopt de Eem vanuit Amersfoort in een rechte lijn. 
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naar Leiden. De tocht duurde acht uur. Het werd een groot succes.
In 1667 werden 12.000 personen van Leiden naar Utrecht vervoerd,
in 1668 reisden ruim 35.000 personen tussen beide steden. De 
laatste ‘jaagschuyt’ vertrok omstreeks 1880. Reizen per spoor was
inmiddels veel sneller. 

Al sinds de 14de eeuw moet er vrachtvaart op de Oude Rijn zijn
geweest ten behoeve van de steen- en pannenbakkerijen bij Woer-
den. Hoge boogbruggen, de ‘quakels’, gaven de kleivetten ongehin-

derd doorgang naar de steenfabrieken. Tot de jaren 1950 bleef de
Oude Rijn-Leidsche Rijn van belang voor de lokale vrachtscheep-
vaart. Toen brak het tijdperk van de vrachtwagen aan en werd het
vervoer over land belangrijker. In 1961 moest de Oude Rijn in de 
binnenstad van Woerden wijken voor een bredere winkelstraat. 

De Vaartsche Rijn was een oudere gegraven vaarroute van Utrecht.
Na afdamming van de Rijn bij Wijk bij Duurstede in 1122 was de
route via de Kromme Rijn definitief afgesneden. Een ‘Nieuwe Rijn’,
zoals het kanaal ook werd genoemd, moest Utrecht weer met de
grote rivier gaan verbinden. In 1148 werd gekozen voor een kanaal
naar de Hollandsche IJssel, die toen nog in directe verbinding met
de Lek stond. Na afdamming van de Hollandsche IJssel in 1285 
werd nieuw stuk kanaal gegraven. Met een schutsluis bij Vreeswijk
in 1373 kreeg Utrecht een rechtstreekse verbinding met de Lek. 
Vreeswijk werd de voorhaven van Utrecht met een landelijk uniek
complex van vier naast elkaar gelegen sluizen, waarvan de uitbrei-
ding nog niet ten einde is. Over de geschiedenis van de uiteindelijk
gerealiseerde Vaartsche Rijn is meer te lezen in het in het hoofdstuk
over deelgebied ‘Lopikerwaard, Schalkwijk en Vianen’. 

Vecht
Een derde vaarverbinding van Utrecht is de Vecht. Bij het gehucht
Vechten onder Utrecht ontstond vierduizend jaar geleden een
noordelijke aftakking van de Rijn. In de Romeinse tijd werd bij dit
splitsingspunt het castellum Fectio gebouwd. Fectio of Vecht komt
sindsdien als riviernaam ook elders voor en zou ‘druk bewegelijk
water’ betekenen. Romeinse cohorten ondernamen al in 12 v. Chr.
verkenningstochten over de rivier in noordelijke richting. Voor het
vroegmiddeleeuwse Dorestad was de Vecht dé verbinding met de
landen rond de Oostzee. 

De Vecht bleef een sterk meanderende rivier tot aan de bedij-
king rond 1200. Voorheen takte de rivier bij Breukelen in weste-
lijke richting af in de Aa. Bij Nieuwer Ter Aa boog de rivier weer
naar de Vecht ter hoogte van de buitenplaats Sterreschans. Een
stukje noordelijker, bij Loenen, liep de rivier naar Loenersloot,
ongeveer langs de huidige N402. Daar ging hij als Angstel verder
en via het riviertje het Gein richting Zuiderzee. Bij hoge vloed
zorgde de stuwing van zout water vanuit de Zuiderzee en de kwel
vanuit ’t Gooi voor overstromingen tot voorbij Maarssen. Om de
wateroverlast te kunnen beheersen bouwden de waterschappen
een ingenieus stelsel van dammen, sluizen en watermolens. 

Een eerste dam, de Otterspoordam, moet al in 1130 dichtbij
Utrecht zijn aangelegd. Hier werd de vracht van grotere schepen
overgeladen op kleinere vaartuigen. Toen in 1437 op de grens tus-
sen Het Sticht en Holland de Hinderdam was aangelegd, kon de
Otterspoordam opgeruimd worden. Toen Utrecht in 1672 door 
de Fransen was bezet, greep Holland zijn kans om de Hinderdam 
af te breken. Twee jaar later kreeg Muiden een grote zeesluis, 
waardoor de dreiging van de zee afnam. Tevens ging Holland 
de scheepvaartweg controleren,

Naast de aanleg van de Vaartsche Rijn in 1148 kreeg Utrecht 
een nieuwe verbinding met de Vecht. In 1338 sneed een 1100 meter
lang kanaal vanaf de Rode Brug een Vechtmeander af. Met de
bouw van de Weerdsluis in 1609 kon het water van de Vecht en 
het water van de stadsgrachten gereguleerd worden.

Vanaf de 15de eeuw kwam de turfwinning op gang. Met de
opkomst van Amsterdam eind 16de eeuw nam de behoefte aan deze

Kaart van de Vechtstreek uit 1719 door Daniël Stoopendaal uit de 

Zegepraalende Vecht. 
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brandstof sterk toe. De Vecht, via diverse turfvaarten verbonden met
de naastgelegen veengebieden, werd de belangrijkste vaarroute voor
het turftransport. Het transport van klei naar de steenovens langs
de rivier en van bakstenen naar de steden vond plaats met pramen.
Typisch voor de Vecht is het gebruik van afgekeurde dakpannen
voor de beschoeiing van de oevers. Bier, azijn en tapijten waren
andere kleinschalige producten die vanaf de 17de eeuw hun weg
over het water vonden. 

Voor de schepen waren de vele meanders een belemmering.
Slechts een paar waren afgesneden, zoals bij Vreeland en bij de
Angstel, ten westen van kasteel Abcoude. Om niet via de gevaarlijke
Zuiderzee naar Amsterdam te hoeven varen werd in de tweede helft
van de 13de eeuw de Stadswetering gegraven. Deze vaarroute maak-
te gebruik van een dichtgeslibde arm van de Aa, destijds ook wel
Ruige Aa genoemd. Bij Ter Aa was het overlaadpunt, waar sinds de
14de eeuw het kasteel Aastein stond. In 1427 werd de Vecht tussen
de Weerdpoort en Maarssen tot twee el (1,38 meter) uitgediept. 

Om verlost te zijn van het tijdrovende overladen bij Nieuwer-
Ter-Aa verving het Utrechtse stadsbestuur in 1446 de Stadswetering
door de Nieuwe Wetering, waarbij de Aa vanaf de aansluiting naar
het noorden aanmerkelijk werd verbreed. Komende vanuit Utrecht
kon men via de ‘Nijer Sluse’ westwaarts naar Amsterdam en noord-
waarts over de Vecht naar Muiden. Tot ver in de 16de eeuw was 
de Vecht belangrijker voor Utrecht dan voor Amsterdam. Duits
natuursteen, nodig voor de bouw van de Dom, kwam via Zwolle 
en de Zuiderzee over de Vecht naar Weesp en Maarssen, waar het
werd overgeladen op kleinere schepen. In 1673 kreeg Nieuwersluis
als belangrijk routeknooppunt een fort en groeide het uit tot een
vestingstadje. 

Begin 17de eeuw richtte de oriëntatie zich meer op Amsterdam.
De Vecht ging deel uitmaken van een nieuw trekvaartenstelsel.
Omstreeks 1600 hadden de Staten van Utrecht al besloten om op 
de oostoever tot Breukelen een openbare zandweg aan te leggen die
geschikt was als jaagpad en waarover ook het overige verkeer kon
gaan. De breedte van dergelijke paden langs de grotere vaarwegen
was minstens twaalf voet (3,77 meter), terwijl een standaard jaagpad
niet breder hoefde te zijn dan anderhalve meter. In 1626 volgde de
overeenkomst tussen Utrecht en Amsterdam tot aanleg van een
zand- en jaagpad ‘neffens de oude vaert van Ouderkerck off tot
Breuckelen’. 

Nadrukkelijk was de stad Utrecht ook betrokken bij de aanleg
van een jaagpad tussen Nieuwersluis en Hinderdam in 1628, geheel
op eigen kosten. Bij dit octrooi hoorden ‘twee nieuwe griften of
wateringen tot vermijdinge van cromten in de Vecht ende vercortin-
ge van de vaart ende treckpadt’. Het ging om de Nesservaart, die 
een bocht bij De Nes afsneed en om de Reedervaart bij Nederhorst
liep. Nigtevecht kwam zo buiten de route van de trekschuit te lig-
gen. Het afgesneden stuk rivier waar geen doorgaande reiziger
meer langs kwam kreeg de naam ‘Stille Vecht’. Met hooguit zeven
kilometer per uur duurde de reis per trekschuit van Utrecht naar
Amsterdam minstens acht uur. In Nieuwersluis was een wissel-
plaats voor de trekpaarden. Het op de oostoever gelegen jaagpad
stak via een brug de Vecht over om langs de Nieuwe Wetering verder
te gaan. De brug is nog steeds eigendom van de gemeente Utrecht,
de sluis is in de jaren 1950 overgedragen aan de provincie Utrecht.
Ten zuiden van de brug staat sinds de 17de eeuw het Gemeenlands-
huis, waar de ‘Directie van het Zand- en Jaagpad Breukelen-
Ouderkerk’ vergaderde.

In Nieuwersluis stonden rijtuigen klaar richting Vreeland. Hier 
kon de reiziger kiezen tussen de route aan de oostkant via Neder-
horst den Berg of aan de westkant via Nigtevecht. Deze laatste 
tocht duurde per koets veel korter dan per trekschuit en werd in 
een Reise- en Zak-Atlas uit 1773 aanbevolen ‘om dat daar meer en
schoondere Lusthoven en Buitenplaatsen zullen voorkomen’. 

Om de concurrentie met de snellere diligence (11,5 km per uur)
te kunnen aangaan werden rond 1830 ‘schietschuiten’ met twee
trekpaarden ingezet, die het traject met twee tot drie uur bekortten.
Na 1850 was het afgelopen met het passagiersvervoer per trekvaart
op de Vecht. Daarbij raakte de route via de Angstel in onbruik. Het
internationale vrachtvervoer op de Vecht bleef echter van groot
belang. In de jaren 1821-1824 werd de rivier weliswaar verbeterd en
uitgediept, maar de opkomst van de grotere stoomschepen nood-
zaakte rond 1860 een geheel nieuwe waterweg, het Merwedekanaal. 

Keulse Vaart-Amsterdam-Rijnkanaal en Lekkanaal
In 1810 gaf Napoleon de stad Amsterdam het alleenrecht over de
vrachtvaart op de Rijn naar Duitsland en Zwitserland. Dat had de
stad hard nodig na de jarenlange Franse blokkade van de overzeese
handel. Op 16 april 1821 werd de lang verwachte verbetering van de
vaarweg van Amsterdam naar de grote rivieren aangekondigd. In
1824 was deze Keulse Vaart gereed. Alle bruggen waren beweegbaar
gemaakt, de Vecht was verbreed (9 meter bodembreedte) en ver-
diept (2,6 meter) en de Weerdsluis bij Utrecht vergroot. De schut-
sluis in Vreeswijk kreeg een nieuwe sluis van grotere afmetingen,
naast de ‘tijdelijke’ Rijkshulpschutsluis uit 1818. Recht tegenover
deze sluizen kwam de monding van het 21 kilometer lange en ruim
13 meter brede Zederikkanaal te liggen. Pal aan de oostkant van het
stadje Vianen zorgde de Wilhelminasluis voor het schutten van de
schepen. Het Zederikkanaal werd als één van de laatste waterwegen 
nog voorzien van jaagpaden aan beide zijden en eindigde in de 
Merwede (Waal) bij Gorinchem. Zo ontstond onder stimulans van

Trekschuit, houtvlot en enkele vissers op de Vecht met zicht op het Gemeen-

landshuis te Nigtevecht, gravure Daniël Stoopendaal uit 1719.
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koning Willem I en onder deskundige leiding van Jan Blanken,
inspecteur-generaal van Waterstaat, in 1824 een verbinding tussen
het geplande Noordzeekanaal, de Lek en de Waal. Nu konden sche-
pen met een lengte van 53 meter in twee weken van Amsterdam
naar Keulen varen. 

Maar door de opkomst van de stoomsleepvaart rond 1840 
moest de vaarweg fors opgeschaald gaan worden tot een echt
kanaal. Ook de 31 bruggen en 7 sluizen tussen Amsterdam en
Gorinchem, waarover tol getaald moest worden, bleven hindernis-
sen: ‘Die wil varen op de Vecht, legt zijn beurs op de plecht’ was 
destijds de slogan. Thorbecke zag het grote Amsterdamse belang 
al in 1852 en vond dat het gehele traject een rijksvaarweg moest 
worden. Niet iedereen was even enthousiast. Vooral Utrecht niet,
dat immers eeuwenlang eindpunt van de Rijnvaart was geweest en
zich nu bedreigd voelde door een nieuwe waterweg. Ook de dorpen
langs de Vecht waren bang hun handelsroute te verliezen. Om de
voorgeschreven 35 meter vaarbreedte te halen was Breukelen in
1883 zelfs geneigd om kasteel Gunterstein in de rivier te zetten. 

Vanaf 1870 brak een ware brochurestrijd los. Een twaalftal tracé-
voorstellen voor een nieuw ‘Amsterdamse Rijnvaartkanaal’ volgde,
zoals via Amersfoort door de Gelderse Vallei naar de Grebbe (Niftrik
1870), dwars door de Utrechtse Heuvelrug over De Vuursche, De
Bilt, Zeist, Doorn naar Amerongen (Kalff 1879) of in rechte lijn uit
Amsterdam dwars door de Ronde Venen en bij Kamerik afbuigend
naar Vreeswijk (Brandsma 1880). Op 16 januari 1881 rolde er een
compromisplan uit, dat volstrekt geen rekening hield met de
Amsterdamse wensen: een nieuw kanaal tot aan Nigtevecht en 
vanaf daar de Vecht uitdiepen en de bochten afsnijden. 

Bevreesd voor de nauwe doorgangen in de Vechtdorpen verraste
J.W.H. Rutgers van Rozenburg de Tweede Kamer in 1883 met een
initiatiefvoorstel om het tracé te wijzigen in een geheel nieuw
kanaal zonder sluizen tussen Amsterdam en Utrecht. Het kanaal

zou grotendeels langs de Rhijnspoorweg van 1844 moeten komen 
te liggen. Ondertussen was ten westen van Nigtevecht al een slui-
zencomplex gereed gekomen om het peilverschil tussen kanaal en
Vecht te overbruggen. De dorpen kwamen in verzet, maar het ini-
tiatief werd op 2 april 1884 door de Eerste Kamer aangenomen. 

In 1891 kwam het 35 meter brede Merwedekanaal tussen Nigtevecht
en Lek gereed, dat ten westen van Utrecht aansloot op de Vaartsche
Rijn en zich vlak vóór Vreeswijk daarvan weer afsplitste en een
eigen schutsluis (Koninginnesluis) kreeg. Negen pontveren, twaalf
dubbele draaibruggen (met de Muntbrug in Utrecht als laatst over-
geblevene) en een hoge voetgangersbrug moesten het verkeer aan
beide zijden verbinden. De uitvoering duurde twaalf jaar in plaats
van vier en de kosten bedroegen 20 miljoen gulden in plaats van de
begrote 12 miljoen. Maar de reistijd van Amsterdam naar Vreeswijk
met een Rijnschip van maximaal 80 meter lengte was wel terug-
gebracht van 18 naar 7 uur! Kritiek kwam er echter al snel: het
kanaal was veel te smal, het ging de verkeerde richting op, er waren
teveel obstakels als bruggen en sluizen (7), de tolgelden waren te
hoog en er was sprake van een versnipperde beheerssituatie. De
binnenvaart profiteerde, maar de Rijnhandel liet het afweten. 

Door toename van de scheepsafmetingen werden de sluizen 
bij Utrecht en Vreeswijk al spoedig te klein. Een tweede sluis van
120 meter lengte en 14 meter breedte bij Utrecht bracht in 1905 
enig soelaas, maar in Vreeswijk bleef het dringen. Onder minister
C. Lely startte in 1915 een onderzoek naar verbetering van het traject
Amsterdam-Lek. Aanvankelijk was een westelijk van Utrecht en
Vreeswijk lopende nieuwe zijtak ontworpen met een schutsluis in
de oude IJsseldam. Vervolgens werd de nadruk gelegd op een goede
verbinding met de grotere Waal, waardoor grotere Rijnschepen te
allen tijde en bij elk weer konden varen. In 1924 werden veertien
tracés gepresenteerd, waarvan er drie overbleven. Scheepvaart-
technisch gooide een voorstel om het kanaal via de Eem door de
Gelderse Vallei te trekken hoge ogen. Bij een ander voorstel liep 
een nieuw kanaal van Vreeswijk naar Tiel. 

Maar na jaren van strijd won een derde voorstel, zij het in 
aangepaste vorm, namelijk verbreding van het kanaal tussen
Amsterdam en Utrecht en vandaar een nieuw kanaal naar Wijk bij
Duurstede-Tiel voor de Rijnvaart, met een aftakking naar Vreeswijk
(Lekkanaal) voor de binnenvaart. De regering was in 1929 nog
voorstander van de Valleivariant, maar Amsterdam, stad en 
provincie Utrecht waren voor de route via Wijk bij Duurstede. 
Hoofdingenieur A.A. Mussert van de Provinciale Waterstaat van
Utrecht kwam met een plan om het gehele stuk kanaal tussen
Amsterdam en Wijk bij Duurstede één gelijke waterstand te geven.
Hierdoor konden de sluizen ten westen van Utrecht opgeheven
worden. Aldus geschiedde en in 1931 werd dit plan aangenomen. 

In 1934 startten de werkzaamheden. De bodembreedte van 
het Merwedekanaal moest van 20 naar 50 meter gebracht worden,
het pand tussen Utrecht en Wijk werd 40 meter breed en het Lek-
kanaal 35 meter. In 1938 kon het Lekkanaal inclusief de Prinses
Beatrixsluizen, een dubbele schutsluis met kolklengte van 225
meter, geopend worden. In 1942 volgde een bouwstop. Het onvol-
tooide kanaal doorstond de oorlog ongeschonden en kon op 21 mei
1952 opgeleverd worden. Bij Wijk werd toen de Prinses Irenesluis 
in gebruik genomen – met een schutlengte van 350 meter destijds 
de langste binnenvaartsluis van Europa. 

Onder toezicht van twee heren wordt met de schop en de kruiwagen het

Merwedekanaal gegraven. Foto omstreeks 1890.
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Maar het kanaal werd opnieuw te klein toen begin jaren zestig 
de duwvaart opkwam. Door de taluds te vervangen door stalen 
damwanden kon de breedte op 100 meter gebracht worden. 
Vanwege de hoge sloopkosten werd besloten de verbreding om 
de Plofsluis te leggen. Diverse sluizen en bruggen werden begin
jaren zeventig aangepast, waaronder de nieuwe duwvaartsluizen 
bij Wijk bij Duurstede, die in 1990 voltooid werden. Uiteindelijk

kon in 1981 groen licht worden gegeven voor de grootschalige 
vierbaksduwvaart op het gehele Amsterdam-Rijnkanaal. En nog 
verder gaat de ontwikkeling met een toekomstige verbreding van
het Lekkanaal, waarbij een derde schutsluis gebouwd zal worden. 
Na de bouw van de Beatrixsluizen was het gedaan met Vreeswijk 
als dynamische schippersplaats en centrum van de stoomsleep-
vaart. De handel verdween en het werd stil in het dorp.

Amsterdam-Rijnkanaal met zicht op de Prinses Irenesluis bij hoog water in februari 2002. 
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Ultraiectum Dominium, kaart uit omstreeks 1640 

uitgegeven door Willem Jansz. Blaeu, gebaseerd 

op de kaart van B.F. van Berkenrode uit 1628. 

Op deze fascinerende kaart van de heerlijkheid (bis-

dom) Utrecht zijn belangrijkste waterwegen en heer-

wegen zijn aangegeven. Op de woeste gronden van de

Amersfoorder Berch moet de kaarsrechte Amersfoort-

seweg (1653) nog aangelegd worden. Ook Lage Vuur-

sche (1640) bestaat nog niet. Links is het grillige

beloop van de grens met Holland goed te volgen. 

In het noorden lopen de grenzen recht. 

Vecht, Hollandsche IJssel en de Nederrijn-Lek zijn

expliciet met hun bedijkingen aangegeven. De Eem 

en de Oude en Kromme Rijn hebben geen dijken. 

De Bijleveld loopt als transportroute nog geheel door. 

Dorpen en kastelen staan met symbool en naam op 

de kaart. Rechts op de kaart is een landmeter afgebeeld

die vanuit Gelderland Utrecht binnen komt lopen, met

in zijn hand een schaalstok.
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LANDWEGEN

Het is jammer dat veel gemeentebesturen in het verleden hun
oude wegen nieuwe namen hebben gegeven. Stegen werden stra-
ten, driften lanen, burgemeesters of verzetshelden werden onster-
felijk met een eigen straat. Begrijpelijk dat men liever niet aan de
‘Doodweg’ wilde wonen en dat een laan nu eenmaal meer status
had dan een steeg of drift. En als je het helemaal chic wilde doen,
dan woonde je aan de Boulevard, wat eigenlijk wel past bij een
forenzenplaats als Zeist, dat zich de ‘Parel van de Stichtse Lust-
warande’ noemde. Gelukkig treffen we ze nog aan, die oude topo-
niemen die de oorspronkelijke functie van de wegen aangeven.
Lees de Molenweg en je weet dat hier een molen heeft gestaan, 
de Kerkweg leidde naar de kerk, de Buurtweg was een lokale weg 
van een buurtschapje, en over de Schapendrift gingen de schapen
naar de heide. 

Dit hoofdstuk gaat over de primaire of doorgaande wegen tus-
sen de steden en over de grotere secundaire of interlokale wegen
tussen de nederzettingen. Daarbij is een onderscheid te maken
tussen natuurlijke wegen of veldwegen en de kunstwegen of straat-
wegen. Natuurlijke wegen zijn ontstaan door veelvuldig gebruik,
zoals karrensporen en holle wegen, of geven het natuurlijk reliëf
aan, zoals hoge en de lage wegen. 

‘De Stad Rheenen nu bezichtigt hebbende, zullen wy onze Reisigers

den naasten Weg over de Dorpen Amerongen, Leersum, Doorn,

Driebergen, Zeist en de Bilt, naar Utrecht geleiden. Men doed deze

Reise gewoonlyk met den Postwagen, en men gebruikt daartoe, na

de tyd des Jaars, twee onderscheidene Wegen, die beide zeer verma-

kelyk zyn. Des winters is de dagelyksche Postweg over de zoo even

genoemde Dorpen langs den Zandweg, maar des Zomers neemen

de Voerlieden, als het niet te veel regend, den gewoonen Weg van

Rheenen op het dorp Amerongen, van waar men langs de Rhyndyk

voorby de Stad Wijk te Duuurstede ryd, en dus altyd over een har-

den Kleiweg, van daar men langs de Dorpen Coten, Werkhoven,

Odyk en Bunnik, zeer vermakelyk tot in de Stad Utrecht komt. 

Men telt van Rheenen tot Utrecht 6 Uuren gaans, veele Adelyke 

en Heeren Landhuizen met hunne schooone houtryke Plantagien

zullen de Reisenden daar ontmoeten.’ 

Uit: Jan Christiaan Sepp, Reise- en Zak-Atlas, Amsterdam 1773, p. 86-87.
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In tegenstelling tot deze onverharde aardwegen staan de recentere
kunstwegen: wegen die voorzien zijn van een bepaalde verharding
en die als ‘straatweg’ op oudere kaarten staan aangegeven als 
zand-, grind-, puin-, schulp- (schelp) of macadamwegen. Wanneer
deze kunstwegen een van te voren bepaald tracé volgen met een
vaste breedtemaat dan wordt ook gesproken van gebaande wegen.

Belangrijke wegen werden vroeger ‘heerwegen’ genoemd.
Vanaf de 17de eeuw werden sommige van deze grote doorgaande
wegen als ‘postweg’ gebruikt of werden ze ‘Hessenweg’ genoemd,
als het ging om zwaar vrachtvervoer uit het Duitse Hessen. 

Wegen werden oorspronkelijk aangelegd als verbinding tussen
twee plaatsen. Dat veranderde in de 19de eeuw toen onder Franse
invloed een nationaal systeem van wegenclassificatie werd geïntro-
duceerd en een netwerk werd aangelegd. Deze benadering is nog
steeds uitgangspunt bij wegenplanning. Hoewel deze rijks- en 
provinciale wegen nu regelmatig aangepaste administratieve let-
ters en nummers krijgen, hebben veel wegen op de huidige topo-
grafische kaarten nog een verwijzing naar hun bestemming in de
naam. Uitgangspuntpunt bij de naamgeving waren vaak de steden
Utrecht en Amersfoort. Zo heet de N237 vanuit Utrecht Amers-
foortseweg en vanuit Amersfoort Utrechtseweg.

Soms verliest een weg zijn oospronkelijke verkeersfunctie en
komt er voor de wegnaam het voorvoegsel ‘Oude’ te staan, zoals bij
de Oude Arnhemseweg. 

Wegen kunnen hun betekenis verliezen, maar geheel verdwij-
nen doen ze zelden, of er moet wel een zeer rigoureuze verstedelij-
king of herverkaveling over heen gegaan zijn. Een enkele keer zien
we op historische kaarten een naamwijziging die duidt op route-
verandering. Een voorbeeld is de Beusichemseweg onder Houten.
Deze weg was in 1810 de postroute tussen Utrecht en Den Bosch.
Op de kaart van Bernard de Roy uit 1696 staat hier ‘Den Heere of
Uytrechtse Wegh’, de weg die vanuit het perspectief van Wijk bij
Duurstede de route naar Utrecht was. 

Landwegen voor 1600
Niet de oudste, maar wel de bekendste vroege weg is de door de
Romeinen aan het begin van onze jaartelling aangelegde Limes- 
(= grens)weg, een verharde kunstweg die in een zo recht mogelijke
lijn ten zuiden van de Kromme en Oude Rijn door de provincie liep. 

Over middeleeuwse wegen is weinig bekend. Waterwegen
waren voor het transport destijds veel belangrijker. Op de grens
tussen Hoog- en Laag-Nederland is de provincie Utrecht in dit
opzicht een complex en interessant gebied. In het westen lag het
accent op de waterwegen en in het oosten op de landwegen door
het zand. Qua positionering was Utrecht aanvankelijk het
bestuurscentrum van het land, maar later een transitiezone 
tussen Holland en het Duitse achterland. 

De stad Utrecht was al sinds de vroege middeleeuwen het 
vertrekpunt van de belangrijkste landwegen. Tussen Utrecht 
en De Bilt vinden we de oudste bestrate weg van ons land; een in
1139 aangelegde weg dwars door het pas ontgonnen veen kreeg 
omstreeks 1290 een bestrating tot het Vrouwenklooster in De Bilt
en vormde het nieuwe begin van de route naar Rhenen. Ter onder-
scheid van de oude route over de Hoofddijk via het klooster Oost-
broek kreeg de straatweg de naam Nieuwe Steenweg. De route
moet al veel ouder zijn en vormde sinds de 9de eeuw de via regia,
de koningsweg of grote heerweg. De bisschop nam deze weg als hij
voor overleg met de Duitse keizer naar Keulen moest. Opmerkelijk

is dat deze heerweg, samen met een weg langs de Vecht en de
Amstel, als enige landweg in de provincie op een kaartje uit 1587
staat (zie p. 51). In werkelijkheid waren er in het oostelijk deel van
de provincie meer doorgaande wegen, maar het geeft wel aan hoe
belangrijk men deze route vond. 

Rivierdijken en kaden langs gegraven vaarten en weteringen
zijn op zijn vroegst vanaf de 12de eeuw benut als wegen. Later zou
gekozen worden voor één zijde van de rivier als doorgaande route,
zoals de westzijde van de Vecht en de zuidzijde van de Oude Rijn-
Leidsche Rijn. Om het tracé zo kort mogelijk te maken kwam bij
de Hollandsche IJssel de doorgaande route afwisselend aan de
noord- en de zuidzijde te liggen. 

Omdat trekvaart op de Lek en de Nederrijn niet of nauwelijks
mogelijk was, werd de noordelijke Lekdijk een belangrijke alter-
natieve oost-westroute tussen Rotterdam en Münster. Men had 
de keus tussen de dijk zelf en het achterliggende boerderijlint. 
Bij Lopikerkapel was de Achterdijk (‘Afterwech’) een alternatief.
Aan de westkant stond de herberg De Posthoorn, waar ‘de paarden
gedrenkt werden en de voerlieden op verhaal kwamen’. De route
was korter dan die via Utrecht, maar in de winter onbegaanbaar
wegens spekgladde kleiwegen. 

De weg van Utrecht naar Leiden was aanvankelijk zo’n kleiweg.
Op 22 maart 1691 reed Constantijn Huygens hierover. Omdat de
weg ‘heel taey en quaedt geworden was’ nam hij ten einde raad bij
Harmelen de trekschuit naar Leiden. In feite bestond het wegen-
net van Laag-Nederland in de nadagen van de Republiek geheel uit
deze klei- en veenwegen, die vanwege hun (on)begaanbaarheid in
de winter zomerwegen of zomerdijken werden genoemd. 

Sommige postwagendiensten werden dan ook in de winter-
maanden geheel gestaakt. De dienst Utrecht-Den Bosch functio-
neerde alleen in de zomermaanden ‘zoo lang de weg bruikbaar is’.
De postroute Utrecht-Nijmegen door de Betuwe kon in de winter
alleen ‘bij harde wegen’ gereden worden. Alleen zandwegen waren
in de winter redelijk begaanbaar, maar in de zomer had men weer
erg last van stuifzand en mulle ondergrond, zeker op de Heuvelrug,
waar nauwelijks meer een boom te bekennen was. Uit het citaat

De Lekdijk met gezicht op Wijk bij Duurstede door J. Bulthuis uit 1789. 

Tussen een ‘vangrails’ van gevlochten wilgentenen zien we op de kruin van

de dijk twee door palen gescheiden verkeerswegen: de rijweg en rechts een

smaller zandpad voor de voetgangers. 
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aan het begin van dit hoofdstuk blijkt dat nog eind 18de eeuw 
tussen Utrecht en Rhenen afwisselend een zomer- en een winter-
route werd gebruikt. 

Dubbelwegen en sporenbundels 
Bij de doorgaande weg Utrecht-Rhenen was er tussen Zeist en Elst
sprake van een dubbelweg: een benedenweg die als kerkweg de dor-
pen met elkaar verbond en een hoger op de flank gelegen bovenweg
(Arnhemse Bovenweg-Hogeweg-Oude Arnhemseweg) die in het
winterseizoen werd gebruikt als de benedenweg onbegaanbaar was.
Bij Zeist is voor de aanleg van de buitenplaats Ma Retraite de boven-
weg omgelegd. Bij Doorn is het oude tracé in 1838 noordwaarts ver-
legd (bajonetaansluiting via de Drift) voor de aanleg van de buiten-
plaats Der Hirtler. Tussen Doorn en Leersum loopt de benedenweg
juist aan de zuidkant van de N225. Bij Elst is de Franseweg, de vroe-
gere bovenweg, op een kaartje uit 1660 aangeduid als ‘den Uterse
wech’ boven Elst, toen de hoofdroute naar Utrecht. In Amerongen
volgt de bovenweg de huidige Burg. jhr. H. van den Boschstraat,
voorheen de Utrechtse Poststraat geheten, en de benedenweg 
ging via de Overstraat en de Nederstraat. 

Een dubbelweg zien we ook ten oosten van Amersfoort met de
Hogeweg en de Oude Lageweg richting Hoevelaken. Op de Heuvel-

rugflank tussen Rhenen en Veenendaal vinden we een dubbelweg
in de Bovenweg en de Cuneraweg. Voorts was er tussen Amersfoort
en Soest sprake van een dubbelweg: de Soesterweg-Birktstraat als
bovenweg en de Noordewierweg-Peter van de Breemerweg als 
benedenweg. 

Tussen Utrecht en Amersfoort liepen twee karrensporen: het
deels nog bestaande Heezerspoor via het verdwenen gehucht Hees
en een zuidelijke route, het Zeisterspoor, dat met de aanleg van het
Zeister Slotcomplex rond 1680 deels is rechtgetrokken in het Laan-
tje-zonder-Eind. De aanduiding ‘spoor’ wil zeggen dat het hier ging
om natuurlijke wegen die door het verkeer zelf waren gevormd, in
dit geval de sporen die de wielen van een kar of koets achterlieten.
Was dit spoor kapot gereden, dan koos de voerman gewoon een
nieuw tracé ernaast dat nog ongerept was. 

Op de praktisch onbewoonde woeste heidegronden van de 
Heuvelrug kraaide daar geen haan naar en zo ontstonden sporen-
bundels die zich regelmatig verplaatsten. Op de kaart van J.L. van
der Meer uit omstreeks 1790 vormt een viertal ‘heywegen’ de 
verbinding tussen Amersfoort en Doorn (zie p. 64).Onder Oud-
Leusden, aan de westkant van deze weg, lag bij de samenkomst van
de Bosweg en de Appelweg in 1882 een bundeling van sporen die 
over de Leusderheide liepen. 

Opmetingkaart uit 1755 van Darthuizen tussen Doorn en Leersum. Rechts is de Utrechtse Bovenweg aangegeven. De Postweg is niet de benedenweg, maar blijkt

een ‘Doodeweg’ (kerkepad) geweest te zijn. De benedenweg ligt wat zuidelijker en wordt richting Doorn voortgezet in de Buurtweg.
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Heerwegen 
Heerwegen, ook heerstraten of heerbanen genoemd, zijn openbare
rijwegen die bestemd zijn voor het interlokale verkeer. Openbaar-
heid is niet vanzelfsprekend. Een keur van het Grootwaterschap
van Woerden uit 1669 spreekt bijvoorbeeld nadrukkelijk van
‘gemeene ofte heerewegen’. Volgens een Utrechtse ordonnantie 
uit 1536 zijn heerwegen ‘die wegen, daar die koopman of varende
man, te wagenen van die Stad in d’ander, ofte van dat een groot
Dorp totten anderen vaart’. Hieruit blijkt dat het gewest over een
compleet stelsel van dergelijke wegen beschikte dat ook over de
grenzen van Het Sticht liep. Een plakkaat uit 1540 vermeldt als
heerwegen: de routes van Utrecht naar Ouderkerk, van Utrecht
naar Leiden en de ‘Hollandsen heerweg’ van Amsterdam door 
het Nedersticht naar Schoonhoven. 

Wie met de wagen over deze wegen reed, bleef zoveel mogelijk
in de sporen van de voorgangers. Dat was het makkelijkst, want 
al deze heerwegen waren onverhard en de sporen werkten als 
een soort natuurlijke rails. Het was natuurlijk wel handig als de
aslengte van de wagens overeen kwam met de breedte van het
wagenspoor. En dat was in de 16de eeuw lang niet altijd het geval.
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werden pogingen tot standaardisa-
tie ondernomen. In 1610 werd in de gewesten boven de rivieren het

Hollands spoor van 128 cm aslengte voorgeschreven. Om elkaar
goed te kunnen passeren was de voorgeschreven breedte van de
heerwegen twee roeden, ongeveer 7,5 meter. Bij smallere wegen,
die vooral voorkwamen op de dijken in het westen, moesten 
volgens een Utrechts plakkaat uit 1531 alle bomen langs de weg
worden ‘afgehouwen’. Bij wegen met de standaardbreedte van 
twee roeden kon één rij blijven staan. Bij bredere wegen van 
vier roeden breed (15 meter), die meer op de zandgronden voor-
kwamen, was bomenkap niet nodig. Bij de smalle dijkwegen
schreef een Utrechtse verordening uit 1662 een minimumbreedte
voor van anderhalve roede (5,6 meter) zodat ‘twee menwagens
malcanderen gevoeglyk konnen wycken’.

Als wegen door drassige veengebieden op een verhoging wer-
den aangelegd, om het verkeer in de winter een droge doorgang te
geven, werden ze vaak als dijk aangeduid. Een voorbeeld hiervan 
is de Soestdijk, niet lang voor 1378 aangelegd in opdracht van de
bisschop als verhoogde weg door het nog te ontginnen veen tussen
Baarn en Soest. Aan deze ‘dijk’ heeft het paleis van de Oranjes haar
naam te danken. Onderhoud van de heerwegen was een taak van
het lokale bestuur en de aangelanden, wier land langs de weg was
gelegen. Toezicht op het onderhoud werd in Utrecht uitgeoefend
door de maarschalken van de vier kwartieren. Forse boetes stonden

Detail van de Kaart van de Neder Rhijn en Leck Stroom door F.W. Conrad uit 1793. Duidelijk is de route van de Postweg bij Amerongen en de Bovenweg bij Elst,

over de Franseweg, aangegeven.

 0217 TT 1-191 nw.qxp_  0405 chs 1-74  16-02-17  13:05  Pagina 63



64 TASTBARE TIJD 2.0 • CULTUURHISTORISCHE ATLAS VAN DE PROVINCIE UTRECHT 

De sporenbundel over de kale heide tussen Amersfoort en Doorn op de kaart van J.H. van der Meer uit 1789-1794. 

op het ‘…veranderen, of verleggen, of met timmeringen, tuynen,
hecken, of stakkettingen bekommeren’ (1562) van de heerwegen.

Toen het verkeer in de 17de eeuw intensiever werd, ging men
naast het aanleggen van jaagpaden ook de kleiwegen ophogen 
en bezanden, zoals bij de Vechtdijken bij Nigtevecht in 1651. In
opdracht van de Staten van Utrecht werden nieuwe zandpaden
aangelegd. Al rond 1604 werd aan de noordzijde van de Leidsche
Rijn tussen Utrecht en Harmelen een zandpad aangelegd van vijf
voet breed (1,65 meter), alleen bestemd ‘tot gerief van de passeren-
de man’. Het pad, de huidige Zandweg, werd in 1664 verbreed tot
jaagpad. In 1775 klaagde men over ‘het drijven van alderhande vee,
zoo van paarden, runderen, schapen, verkens, ezels als anders’
over dit jaagpad en van misbruik ‘door het rijden van swaargeladen
wagens met wortelen en aardappelen’ waardoor ‘er veeltijds geen
voetpad voor een passagier meer overig is’. 

Nog steeds was lopen de meest gebruikelijke vorm van reizen. In
deze periode werden wegen voorzien van door palen afgescheiden
voetpaden, vooral op de smallere dijk- en kleiwegen in het westen.
In 1791 veranderde men de Zuid-IJsseldijk tussen Montfoort en
Oudewater in een zandpad. Ook combinaties van zand- en kleiweg
komen we tegen, zoals de kleiweg tussen Montfoort en De Meern
via de Meerndijk, die in 1605 speciaal voor voetgangers een zand-
weg ernaast kreeg. De weg tussen Utrecht en Vreeswijk was vol-
gens een reisverslag uit 1806 ‘nogal eenzelvig, wordende echter
vergoed door zijnde breedte, en tevens door de klei en het zand 
dat naast elkander ligt, en den reiziger in staat stelt om zijnen togt
naarmate van het seizoen met te meerderen spoed voort te zetten’. 

Hessenwegen
Het zware vrachtverkeer uit Midden-Duitsland dat in de 16de eeuw
nog op Antwerpen was georiënteerd, richtte zich in de loop van de
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17de eeuw op het snel belangrijk wordende Amsterdam. Het trans-
port was voor een groot deel in handen van voerlieden uit Hessen.
Zij vervoerden hun vracht met bijzonder zware en brede karren,
bespannen met minstens vier paarden. Erg welkom waren deze
zware Hessenkarren niet op de bestaande zandwegen, omdat ze 
de bestaande wagensporen kapot reden. En als ze de kans kregen
reden de Hessenlui, rauwe en vaak bewapende lieden, bij voorkeur
naast de eigenlijke weg. 

Toen eind 17de eeuw ook de noordelijke en oostelijke gewesten
op het Hollandse spoor (1,3 meter) overgingen, werden er wegen
aangewezen waarop hun breedsporige wagens (1,7-1,9 meter)
mochten rijden, de Hessenwegen. Ter financiering van de Hol-
landse zeeoorlogen werd belasting geheven op alle in- en uitgaan-
de goederen die over de ‘routes en heerebaanen’ werden vervoerd.
Door de Admiraliteit te Amsterdam werd in 1736 een lijst vastge-
steld van wegen in Utrecht, de Veluwe en de Achterhoek, waarop

Rechts • De Lage Rijndijk van Harmelen tot Zwammerdam. Detail van een

kaart uit 1650 door landmeters Jan Janszoon Dou e.a. De dijk is in gebruik

als de ‘heer wegh’ waarlangs het ‘Santpadt’ loopt. 

Onder • De ‘Hessische Karreweg’ van Amersfoort naar Barneveld op een 

uitsnede van de kaart door J.H. van der Meer uit 1789-1794. Let op de vele

tabaksschuren langs de Hoge en de Lage Weg.

 0217 TT 1-191 nw.qxp_  0405 chs 1-74  16-02-17  13:05  Pagina 65



66 TASTBARE TIJD 2.0 • CULTUURHISTORISCHE ATLAS VAN DE PROVINCIE UTRECHT 

ook de Hessenwegen voorkomen. Opvallend is dat hierin niet de
Woudt Wegh, de weg van Utrecht via Woudenberg en Scherpen-
zeel naar Lunteren, genoemd wordt. Kennelijk was deze weg toen
al minder belangrijk geworden, want hij staat nog wel aangegeven 

op de kaart uit omstreeks 1573 van Christiaan Sgrooten. 
De kortste route vanuit Amsterdam naar bijvoorbeeld het 

Duitse Münster ging over Naarden en liep via Bunschoten over de
Bisschopsweg naar Nijkerk, Voorthuizen en Apeldoorn richting
Deventer of Zutphen. Maar door het Eemland was deze weg 
alleen in de zomer te berijden. De meest gangbare route ging over
Naarden, Eemnes, Baarn, Soest en Amersfoort naar Voorthuizen.
Voorthuizen was een belangrijke pleisterplaats voor Hessen-
wagens. Van hier liep een Hessenweg naar Zwolle, evenals 
Amersfoort een overslagplaats van goederen naar Amsterdam. 
Ongeveer evenwijdig aan de postweg Amersfoort-Voorthuizen-
Deventer liep een speciale route voor Hessenkarren. Deze takte 
bij de Hogeweg ten oosten van Amersfoort zuidwaarts af en liep
over Achterveld via Barneveld en Kootwijk richting Deventer, een
belangrijke Hanzestad en ooit noodresidentie van de Utrechtse
bisschop tijdens de Noormanneninvasies. Vanuit Deventer liep de
Hessenweg via Holten-Goor-Haaksbergen-Alstätte naar Münster. 

Amersfoort was in de 17de eeuw een belangrijke overslaghaven
voor het Hessische vrachtverkeer naar Amsterdam. Begin 19de
eeuw was er een kortstondige opleving van de handel: in 1821 wer-
den vrachten van de Hessenkarren per schip via de Eem naar
Amsterdam verzonden. Nog in 1859 merkt de 75-jarige J.A.J. Baron
Sloet op: ‘Menigmaal heb ik mij verlustigd met het zien passeren

De Hogeweg richting Amersfoort was een ‘Hessenweg’. Rechts het Lazarus-

huis tegenover een tabaksschuur. Tekening door Paul van Liender uit 1758.

Detail van de Algemeene Kaart van Holland met de postroutes van 1810. Tussen de plaatsen aan de postroutes is met een getal de afstand aangegeven in 

‘posten’. Eén post is twee uur gaans, destijds al een tijdseenheid waarna gerust dient te worden. Een sterretje wil zeggen dat daar een station van de 

Paardenposterij is gevestigd. Zo’n uitspanning lag bijvoorbeeld in Amerongen, op drie posten afstand van Utrecht.
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der zogenaamde Hessenkarren, kolossale karren door vier of vijf
hengsten getrokken. Vroeger voerden zij waardevolle artikelen
aan, o.a. zijden stoffen uit Italië; maar in latere tijd brachten ze
slechts zwartsel naar Amersfoort.’ Om oponthoud te voorkomen
vermeden de Hessenwegen de dorpskernen. Zo liep de Hessenweg
niet door het dorp Soest maar over de hogere Soester Eng, via de
huidige Soesterengweg-Schrikslaan-Beckeringhstraat. Via de 
Hessenweg (!) ging de tocht over De Vuursche richting Amster-
dam. Een derde weg met de naam Hessenweg vinden we in De
Bilt. Het is een al of niet bewuste verschrijving van de ‘Essensteeg’,
zoals deze straat eerst heette, maar een echte Hessenweg is het
nooit geweest.

Postwegen 
In de 16de eeuw werd voor het eerst melding gemaakt van geregelde
vervoerdiensten van goederen en personen over landwegen, aan-
geduid als wagenveren. In de tweede helft van de 17de eeuw kwam
het tot de oprichting van de postwagendiensten. Postwagens, later
ook diligences genoemd, reden aanvankelijk niet veel sneller dan 
de trekschuit, waren een stuk duurder en veel minder comfortabel.
Postwagendiensten kwamen dan ook vooral voor op trajecten waar
geen trekvaart (mogelijk) was. 

Utrecht lag op de grens van het westelijke trekvaartenstelsel en
het oostelijke postwegennetwerk. In 1687 kreeg de landroute tussen
Amsterdam en Arnhem een postwagenverbinding over Baarn,
Soest, Amersfoort, Achterveld en Lunteren. Op de Algemeene Kaart
van Holland met de postroutes uit 1810 (zie p. 66) staat een kortere
postroute die nu nauwelijks meer is dan een bospad: over Hilver-
sum, langs de buitenplaats Pijnenburg, door Soesterberg en Auster-
litz (Oude Postweg), na Doorn over de Postweg aansluitend aan de
weg naar Rhenen over de hoger gelegen Franseweg in Elst richting
Arnhem. Bij Soesterberg kruist de postroute de Amersfoortseweg,
een megalomaan wegproject uit 1652, dat in het deelgebied Utrecht-
se Heuvelrug wordt beschreven. Hier stond het Huis Ten Halve,
een uitspanning halverwege de postroute Amsterdam-Arnhem. 

Postroutes hebben in eerste instantie niets te maken met het

bezorgen van brieven. De term ‘post’ is simpelweg een afstands-
maat: één post is twee uren gaans per postwagen. Van Utrecht naar
Amersfoort bijvoorbeeld bedraagt de afstand twee posten, vier uur
rijden dus. In 1809 was onder Lodewijk Napoleon de Koninklijke
Paardenposterij opgericht, naar Frans voorbeeld, bedoeld als snel-
verkeer in estafettevorm. Op de stations stonden dag en nacht 
rijtuigen en frisse paarden klaar om zo het tempo erin te houden. 
Een dergelijk station stond in Amerongen. 

Met de Postkaart uit 1810 hebben we een vaststelling welke
wegen belangrijk waren en in feite een eerste wegenclassificatie. 
Bij deze kaart ging het om verbindingen van Amsterdam met de
departementale hoofdsteden en met het buitenland. De zojuist
genoemde alternatieve postroute via Austerlitz, over zeer secundai-
re wegen, moet mijns inziens te maken hebben gehad met de brief-
zendingen uit het Frans-Bataafse legerkamp tussen 1804 en 1808.

Eerste rijkswegenplan van 1821
Na afloop van de Franse overheersing kon het kersverse Koninkrijk
der Nederlanden vanaf 1815 verdere stappen gaan zetten naar de
moderne tijd. De eerste aanzet was al onder Lodewijk Napoleon 
totstandgekomen met een nationaal wegennet dat de belangrijkste
steden met elkaar moest gaan verbinden. 

In Utrecht was er de straatweg tussen de nieuwe hoofdstad
Amsterdam via Amersfoort naar paleis Het Loo in Apeldoorn.
Naast deze straatweg tussen Utrecht, Amersfoort en Apeldoorn,
die op kosten van het Rijk in 1808 een vier meter brede keien-
bestrating kreeg, was er in de provincie geen verharde weg te
bekennen. In heel Nederland was rond 1800 nog geen 200 kilo-
meter weg bestraat. Tien jaar later waren er net zoveel straatwegen 
bijgekomen als in de twee eeuwen daarvoor. 

De tweede straatweg in de provincie Utrecht was ook onder
Frans regiem aangelegd en wel onder direct bevel van Lodewijks
grote broer Napoleon zelf: de vanaf 1811 aangelegde Route Impériale
Nr. 2 van Amsterdam via Abcoude, Utrecht, Gorinchem, Breda,
Antwerpen en Brussel naar Parijs. Vanuit Utrecht werd met de 
nieuwe kaarsrechte Amsterdamsestraatweg de kronkelende route

Links • Halverwege de postroute Utrecht-Arnhem stond in Amerongen een open doorrijschuur als wisselplaats voor de paarden. Voor de reizigers stond daar-

naast herberg ‘Het Rode Hert’. Tekening uit 1775 door Paul van Liender.

Rechts • De diligencedienst tussen Utrecht en Arnhem werd in 1883 opgevolgd door de tram. Door de Burg. van de Bosschstraat kwamen rails en Het Rode Hert

werd een tramhalte. De houten schuur is versteend, maar de doorrijdeuren zijn herkenbaar en het logementsgebouw staat er nog. Foto september 2014. 
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langs de Vecht vermeden. Tussen Baambrugge en Abcoude sneden
de wegenbouwers nog twee bochten af. De nieuwe wegstukken
kregen de namen Kleine Coupure en Groote Coupure. Na de
aftocht van de Franse troepen in de winter van 1813-1814 was de 
weg tot Breda klaar. 

Koning Willem I handhaafde in 1814 de Franse classificatie van
de grote wegen. Nieuwe wegen kwamen er nog niet, maar er werd
wel een ambitieus programma opgezet voor de verbetering van de
bestaande wegen. Bij Koninklijk Besluit van 1821 werd mede van-
wege financieringsproblemen het aantal grote rijkswegen gehal-
veerd. De grote wegen kregen twee klassen, waarbij de tweede klas-
se onder beheer van de provincies werd gesteld. In de provincie
Utrecht degradeerden twee wegen naar de tweede klasse: de dijk-
weg tussen De Meern en Oudewater en, merkwaardig genoeg, de
elementaire verbinding tussen Utrecht en Den Bosch over Hou-
ten, Schalkwijk en Culemborg. 

De rijkswegen, de zogenaamde ‘grote wegen der 1ste klasse’,
werden allemaal vóór 1830 bestraat. In Baarn zorgden rijke buiten-
plaatseigenaren al in 1815 voor de aanleg van een deel van de 
rijksweg 1ste klasse nr. 1 van Amsterdam over Naarden, Eemnes,
Amersfoort en Hoevelaken naar Deventer. Pas in 1901 werd dit
stuk weg door het Rijk in beheer genomen. Om de rijksweg tussen
Amsterdam en Arnhem te completeren werd in 1826 de ‘grote weg
der 1ste klasse nr. 2, van Arnhem naar de Bavoordsche brug’ aan-
besteed. Het stuk Amersfoort-Leusden was al eerder aangelegd.
Toen de weg in 1830 met leningen van onder meer de families De
Beaufort (15.000 gulden) en Taets van Amerongen (14.000 gulden)
gereed kwam, waren er vooral bij Renswoude diverse bochten 
afgesneden. In 1855 kwam deze rijksweg in beheer bij Provinciale
Waterstaat en in 1879 werden de tollen opgeheven. De ‘grote weg
der 1ste klasse nr. 6’ van Vollenhoven via Zeist, Driebergen, Doorn
en Amerongen naar Rhenen kwam in 1818 gereed. De Stichtse
Lustwarande kon zich nu echt gaan ontwikkelen. De ‘grote weg 
der 1ste klasse nr. 5’ van Utrecht via Woerden naar Leiden werd als
laatste van de rijkswegen in de provincie in 1828 bestraat en volgde
het kortst mogelijke tracé door wisselend zowel de noord- als de
zuidoever van de Leidsche Rijn-Oude Rijn te benutten.

Tolwegen
Provincies kwamen laat tot een actief wegenbeleid voor de ‘tweede
klasse’ rijkswegen. Zo werd pas in 1840 het traject Utrecht-Houten-
Schalkwijk-Culemborg door de provincie voorzien van een, minder
kostbare, Macadamweg: een geperfectioneerde steenslagweg die in
1832 in ons land was geïntroduceerd. 

Veel belangrijker waren de particuliere initiatieven en een enkele
actieve gemeente. Om de verbetering van de wegen te stimuleren,
had de regering het concessiestelsel weer ingevoerd, dat zowel van
toepassing was op rijks-, provinciale- als ongeclassificeerde wegen.
Naast bescheiden provinciale subsidies moesten de particuliere 
én gemeentelijke leningen van de concessiehouders weer terug-
verdiend worden door het plaatsen van slagbomen en wachthuisjes
voor tolheffing. Tot in de jaren 1920 bleef deze tolheffing bestaan. 
De landelijke primeur had Maartensdijk, waar in 1953 de allerlaatste
tol, na jaren discussie, door de gemeente werd opgeheven. In de
provincie waren het vooral de grootgrondbezitters en buitenplaats-
eigenaren die de concessies of octrooien aanvroegen. In 1827 kwam
de verharding van de Soestdijkseweg door De Bilt tot stand op 
initiatief van jhr. J. Huydecoper. Zo kon hij sneller tussen zijn 

bezittingen in Maarssen en in Baarn reizen. Het witte tolhuisje op
de kruising met de Groenekanseweg staat er nog, al is het verplaatst
in verband met een latere wegverbreding. De Tolakkerweg, de weg
van Utrecht naar Hilversum, werd in 1834 verhard. Dat jaar werd
octrooi verleend voor de aanleg van ‘eenen kunstweg, naar de wijze
van MacAdam’ van Utrecht over Maartensdijk naar Den Dolder. Pas
in 1837 kwam het laatste stuk tussen Maartensdijk en Den Dolder
gereed met ijsselsteentjes. Dit verbindingsstuk sloot aan op de
Soestdijkerweg en kreeg de toepasselijke naam Embranchements-
weg (= aftakking). 

Doorgaans waren het bestaande wegen of paden die verhard wer-
den en hier en daar rechtgetrokken of verkort. Een interessant voor-
beeld is de Woudenbergseweg tussen het KNVB Sportcentrum en
de uitspanning De Pyramide van Austerlitz. Dit wegvak heeft zijn
oorsprong in een zandbaan, die in 1804 was aangelegd als militaire
route voor de Bataafse divisie van het Camp d’Utrecht van generaal
Marmont naar het oefenterrein richting Pyramide. In 1829 heeft de
Amsterdamse bankier J.B. Stoop, sinds 1826 grootgrondbezitter ter
plaatse, dit pad gebruikt voor de aanleg van de huidige weg. Alle
glooiingen zijn er door afvlakking en ophoging uitgehaald, hoewel
dit mogelijk eerder is gedaan door de soldaten van het kamp. Deze
weg (N224) zorgde in aansluiting op de gelijktijdig gerealiseerde
rijksweg over Woudenberg-Scherpenzeel-Renswoude voor een 
extra verbinding tussen Utrecht en Arnhem via Zeist. 

In 1830 liet J.A. du Bois, eigenaar van kasteel Maarsbergen, 
de Valkenengseweg (Maarsbergseweg) aanleggen, nieuw en kaars-
recht, in aansluiting op de rijksweg bij Leersum. Stimulans voor de 
bestrating van deze grindweg was de opening van station Maarsber-
gen in 1845, waardoor er meer verkeer kwam op de weg. Du Bois
nam nog meer initiatief: in 1848 werd de hele route verhard, van
Amersfoort via Woudenberg en Leusden-Zuid naar Leersum. Zo
kwam er een zuidelijke verbinding tussen Amersfoort en Arnhem.
In 1924 ging de weg (N226) over naar de provincie, kreeg ze een
asfaltlaag en werd de tol opgeheven. Het fraaie tolhuisje uit 1848
staat er nog, aan de Maarnse Grindweg 51. 

Uit de ‘heywegen’ tussen Doorn en Amersfoort koos men in
1835 de middelste zandweg (N227) uit om te verharden. De aanleg
tussen Maarn en Amersfoort liep vertraging op, omdat de eigena-
ren van de Leusderhei geen grond wensten af te staan. Maar in de
jaren 1839-1841 kon het gehele traject gerealiseerd worden. In 1853
werd de weg op kosten van de provincie voorzien van een grinddek.
In 1843 ontstond een knelpunt bij Maarn door de kruising met de
nieuwe Rhijnspoorweg. Pas na aanleg van de A12 werd de onder-
doorgang in 1953 verbreed. Onlangs is ook deze tunnel vervangen.

Verbetering van het interlokale wegennet
Meer interlokale zandwegen werden na het midden van de 19de
eeuw op particulier initiatief van een grindlaag voorzien, zoals de
Dolderseweg (N238) in 1860. De laaggelegen kleiwegen werden
niet verhard, maar voorzien van een zandlaag, bijvoorbeeld de klei-
weg tussen Utrecht en Cothen, die in de jaren 1830 en 1831 bezand
werd door de provincie. Deze weg kwam na oprichting van de 
Provinciale Waterstaat in 1881 als grindweg onder provinciaal 
toezicht, wat toen van toepassing was op zeven wegen.

Provinciale Staten besloten al begin jaren 1820 om subsidies te
geven voor wegen die zij niet zelf onderhielden. De weg van Vinke-
veen naar Utrecht, de Ter Aase Zuwe, lag op een zeer smalle zuwe
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die volgens een enquête uit 1815 ‘bij zware regen dadelijk doorweekt
wordende en alsdan volstrekt inpassabel’ was en die door de verant-
woordelijke ingelanden van polder Oukoop volgens het gemeente-
bestuur ‘onder allerlei nietige uitvlugten geweigerd wordt te maken’.
In 1825 werd op kosten van de provincie deze zuwe verhoogd en
bezand. Niet altijd was de bevordering van het verkeer tussen de
dorpen het argument voor subsidie. Zo speelde de door misoogsten
sterke verarming van de inwoners van Soest een rol in het provin-
ciale besluit in 1845 om een weg aan te leggen tussen Soest en 
Soesterberg en om deze te bestraten in 1852 . 

Voor aanwonenden, die voor hun wegvak (hoefslag) onder-
houdsplichtig waren, stelde het provinciaal bestuur in 1853 een
reglement op. Om het onderhoud te kunnen controleren werden
‘verhoefslagpaaltjes’ voorgeschreven, van hout of van basalt. Hier
en daar zijn deze lage meervlaks basalten paaltjes nog te vinden.

Ook gemeenten waren actief. In 1840 legde de gemeente 
Bunschoten voor eigen rekening een straatweg aan naar Hoogland,
zodat het hele jaar door hooi naar Amersfoort gebracht kon worden.
Een intergemeentelijk initiatief was de aanleg in 1860 van de noord-
zuidroute tussen de Zuiderzee en de Nederrijn over Barneveld en
Renswoude, waarvan de tol nog tot 1944 dienst heeft gedaan. 

De vroege uitbouw van het straatwegennetwerk dankte de provincie
Utrecht aan zijn centrale ligging in het land en betekende een niet
te onderschatten impuls voor de regionale economie. Voortaan kon
op de verharde straatwegen met de postkoets 10 à 12 kilometer per
uur gereden worden, tegen hooguit 6 à 7 kilometer op de oude, niet
verharde wegen. Vanaf 1850 nam het aantal verharde interlokale
wegen in de provincie snel toe, al zou het tot de Tweede Wereldoor-
log duren voor de bestrating van de meeste lokale wegen zijn beslag
kreeg. Een grote doorbraak op verkeersgebied was de aanleg van de
spoorwegen na 1845 en die van de tramlijnen vanaf 1880. Waar de
spoorwegen verschenen werd het stil op de trekvaarten en de straat-
wegen. Pas met de opkomst van de auto kwam er een kentering.

Provinciale wegen 
In het eerste kwart van de 20ste eeuw behoorden de wegen in de
provincie Utrecht tot de drukste van het hele land. Reden er in 1916
164 voertuigen per dag tussen Utrecht en Vollenhoven, in 1923
waren dat er al 708. Een eerste provinciaal wegenplan verscheen in
1921. Opmerkelijk hierin was het voorstel om alle wegen aan ten-
minste één zijde te voorzien van een fietspad. Het rijk veegde het
plan van tafel vanwege het niet van te voren overlegde voorstel, dat

INFRASTRUCTUUR

Kaart der Provincie Utrecht 1834. Het eerste samenhangende wegennet is gerealiseerd, maar het dwars over de Heuvelrug doorsteken is nog niet goed mogelijk

en Wijk bij Duurstede bleef geïsoleerd. Let op de ‘Schaal van 27778 Nederlandse Ellen (meters) of 5 Uren gaans’.
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eenderde van de kosten voor rekening van het Rijk zouden komen.
Dankzij werkverschaffingsprojecten konden diverse wegen toch
verbeterd worden. 

Pas na aanvaarding van de Wegenbelastingwet in 1926 kon 
uit een deugdelijk rijksfonds geput worden. Gelijktijdig met het
Rijkswegenplan van 1927 kwam er ook een nieuw provinciaal
wegenplan onder leiding van de pas aangetreden A.A. Mussert, 
tot 1934 hoofdingenieur Provinciale Waterstaat. Naast een nog 
aan te leggen verbinding tussen Montfoort over Benschop naar
Lopik en Schoonhoven, ging het om de verbetering van bestaande
wegen. Afhankelijk van de betekenis zouden de wegen een breedte 
moeten krijgen tussen de vijf en zes meter en voorzien worden 
van een stuifvrije verharding en een fietspad aan weerszijden. 

Toen de meeste wegen provinciaal eigendom waren, kon vanaf
1928 begonnen worden met de uitvoering van het wegenplan.
Direct werden 300 gewapend betonnen grenspalen besteld met

aan drie zijden het provinciale wapen en aan de vierde zijde de let-
ters PG (provinciale grens). Deze ‘Mussertpalen’ werden geplaatst
op plekken waar de weg een bocht maakte, de grens versprong of
waar een zijweg aansloot op de hoofdweg. 

Tussen 1928 en 1934 werd de provinciale weg De Meern-Oude-
water grondig aangepakt en voorzien van een waaiervormige 
keienbestrating. Bij Achthoven kwamen de woningen door een 
verkort tracé verder van de hoofdweg te liggen. Ronduit desastreus
was de aanleg van de nieuwe weg dwars door de slotgracht van het
kasteel van Montfoort. 

Bij de aanleg van de provinciale weg Soestdijk-Bilthoven in 1931
degradeerde de oude straatweg tussen de bomen tot een fietspad.
Daarnaast kwam een geheel nieuwe, zes meter brede betonweg 
met klinkerrabatten. Scheiding van verkeerssoorten werd het
devies. Mooi is die visie te zien bij de ‘Berekuil’, een landelijk 

Op deze Franse Carte du Camp d’Utrecht commandé par le Général en chef Marmont (omstreeks 1805), is de nieuwe Woudenbergseweg met een rood lijntje

ingetekend. Zoals gebruikelijk werd maximaal gebruik gemaakt van bestaande lanen (buitenplaats Beek en Royen) en paden (route naar de Bataafse divisie). Het

rode lijntje maakt ook duidelijk dat het een verbinding vanuit Utrecht is over de oude benedenweg. Mooi is hier ook de de eerste fase van de buitenplaatszone

tussen de boven- en benedenweg te zien. 
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unieke rotonde bij Utrecht die sinds eind jaren dertig het fiets-
verkeer via een tunnel onder het autoverkeer door leidt. 

Nog net voor de oorlog kwam de in 1927 geplande weg Heem-
stede-Hilversum (N201) tot stand, op het stuk door de Vinkeveense
Plassen tussen Vinkeveen en Loenersloot na. Op last van de Duit-
sers, die belang hadden bij deze strategische oost-westroute, moest
dit kostbare wegvak zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Ondanks
problemen om voldoende zand te krijgen kon dit stuk weg in 
augustus 1943 geopend worden. 

De jaren 1950 stonden in het teken van de ontsluiting van het
landelijk gebied. In het westen betrof het de tussen 1934 en 1954 uit-
gevoerde ir. Enschedeweg (N212), een noord-zuidverbinding tussen
Wilnis en Woerden, een verbetering van de weg Linschoten-Mont-
foort (Nieuwe Zandweg in 1820, verhard in 1912, geteerd in 1932) en
een nieuw tracé dwars door de Lopikerwaard langs Benschop naar
Lopik en Schoonhoven, de M.A. Reinaldaweg (N210). Voor het 
grotendeels nieuwe tracé werden zoveel mogelijk bestaande achter-
kaden en -weteringen benut. Boerenprotesten in de jaren 1940 en
1947 hebben tot wijziging van het in 1951 uitgevoerde tracé door de
Lopikerwaard geleid. De gehele verbinding kon in 1964 in gebruik
genomen worden. In die periode kwam ook de weg tussen Utrecht
en Wijk bij Duurstede (N229) gereed, waarbij de bochtige route
langs de Kromme Rijn rechter werd getrokken. 

In de jaren 1960 lag het accent op asfaltering van alle klinker-
wegen en de aanleg van rondwegen om de bebouwde kommen: 
Linschoten in 1961, Den Dolder en Hoogland in 1965 en Cothen 
en Werkhoven in 1967. 

Fietspaden en wandelroutes 
Het eerste fietspad ter wereld werd in september 1885 in Utrecht
geopend. Het was een initiatief van 45 fietsende particulieren om
een wandelpad langs de Maliebaan hiervoor te bestemmen. De
fiets, of de vélocipède zoals die toen heette, was sinds 1870 in ons
land bekend bij de elite als experimenteel en luxe vervoermiddel. 
Na uitvinding van de kettingaandrijving waren de gevaarlijke grote
wielen van de Hoge Bi(cyclette) niet meer nodig. In 1885 kwam de
Safety Bike op de markt, die in 1888 luchtbanden van Dunlop kreeg. 

Sindsdien is de fiets niet meer wezenlijk veranderd en kon de
spectaculaire opmars als volksvervoermiddel nummer 1 van ons
land beginnen: in 1899 had 1 op de 53 inwoners een fiets, in 1912 
1 op de 10 inwoners. Toen dit in 1928 opliep tot 1 op de 3,25 inwoners
bereikte Nederland de grootste ‘fietsdichtheid’ van de westerse lan-

Boven • De molen De Valk met de kasteelgracht van Montfoort vlak voor de

aanleg van de provinciale weg. Foto omstreeks 1928.

Onder • De nieuwe provinciale weg met klinkerbestrating strak langs de

oude stadsmuur van Montfoort. Foto omstreeks 1934.

Boven • De Soestdijkerweg bij hoeve Staalbergen tegenover de Dolderse-

weg, omstreeks 1930.

Onder • De nieuwe provinciale betonweg langs Staalbergen kort na de 

voltooiing in 1931. De oude weg links is tot fietspad ingericht. 
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Boven • Uitsnede van de ANWB wandelkaart Amsterdam-Arnhem (1914). Met een app is deze 150 km lange route nieuw uitgebracht (anwb.nl/oudstewandelroute).

Rechts • Kaart van de rijwielpaden van Gooi- en Eemland en Utrecht met omstreken, uitgave UMO augustus 1924. 

den! Het aantal fietsen was in 1923 dertig maal zo groot als het aan-
tal auto’s. Vierduizend fietsers passeerden in 1926 de Kerkstraat in
De Bilt. Van overheidswege werd er aanvankelijk weinig gedaan aan
fietsvoorzieningen. Wel moest de fietser sinds 1899 rijwielbelasting
betalen. Toen in 1926 het Wegenfonds werd opgericht voor de 
nieuwe rijkswegen, was het deze rijwielbelasting die ruim de helft
bijdroeg aan de financiering ervan. Men kon niet meer om de
fietser heen, maar van harte ging dat niet. Op het Nederlandsche
Wegencongres in 1920 klonk de volgende verzuchting: ‘[...] de 
aanleg van fietspaden langs grotere wegen lucht het verkeer op 
van een uitermate vervelend element: de fietser’. 

Bij de provinciale wegen was de aanleg van gescheiden fiets-
paden al ter hand genomen. Lang hebben fietspaden ook een vast
onderdeel uitgemaakt van de aanleg van autosnelwegen. In 1950
ging nog de helft van de forenzen met de fiets naar het werk; 
slechts vijf procent kwam met de auto. 

In 1883 werd in Utrecht de voorloper van de Algemene Neder-
landsche Wielrijders Bond (ANWB) opgericht. Een jaar later kwam
de ANWB met een eerste wegenkaart voor fietsers. Deze bevatte
alleen de grind- en klinkerwegen, want zand- en kleiwegen waren
ongeschikt. In 1911 volgde een fietspadenkaart, maar van een groot
net van fietspaden was nog geen sprake. Een wegencommissie van
de ANWB bepleitte in 1896 bij de gemeenten de aanleg van fiets-
paden. In 1919 verscheen de bekende ANWB-paddestoel als rich-
tingwijzer voor fietsers. 

De fiets was in de stad hét vervoermiddel bij uitstek, maar ze
droeg ook bij aan de ontsluiting van het platteland en betekende
veel voor het opkomende toerisme. Overal ontstonden lokale en
regionale verenigingen die toeristische fietspaden gingen aanleg-
gen. Mooi voorbeeld is de rijwielpadvereniging ‘Utrecht met Om-
streken’ (UMO), die tussen 1918 en 1968 133 kilometer fietspad wist
te realiseren, voornamelijk op de Heuvelrug. De ANWB richtte zich
ook op de wandelaars: ‘We stappen af van onze drie versnellingen

windvlugge fietsen’, schreef Jan Feith in mei 1914 in het gidsje 
Te voet van Amsterdam naar Arnhem. De 150 kilometer lange zes-
daagse wandeltocht is de oudste route van de ANWB en werd met
700 bordjes geheel bewegwijzerd, inclusief vier stenen ‘oriënteer-
tafels’. De route, die onder meer dwars door de Heuvelrug gaat, is
voor 80% nog aanwezig en de beschrijving is digitaal beschikbaar.

Autosnelwegen 
Al vóór 1900 verschenen auto’s op de weg. Het merendeel van de
(inter)lokale wegen was onverharde klei- of zandwegen van 2,5 tot 
4 meter breed. Op het toenemende autoverkeer na 1900 waren de
grind- en puinwegen niet berekend. Grind werd steeds sneller de
berm ingereden. Ter verbetering werden deze wegen eerst geteerd
en dan begrind. Naast experimenten met asfalt werden vanaf de
jaren twintig betonwegen aangelegd, geschikt voor zwaar verkeer.
Maar tot in de jaren 1950 bleef de klinkerweg een vertrouwd, typisch
Hollands beeld. 

Na afkondiging van de Motor- en Rijwielwet van 1905 werden
verkeersborden verplicht om het verkeer te geleiden. Na jaren van
liberalisatie en particulier initiatief kwamen meer wegen in over-
heidshanden en volgde een versnelde afbouw van de tolheffing. 

In 1925 reden er in Nederland 35.000 auto’s, vijf jaar later waren
dat er 68.000, en evenveel vrachtauto’s. Europees gezien was dat
niet zo veel: 1 op de 76 inwoners had bij ons een motorvoertuig
tegen 1 op de 33 in Frankrijk. Misschien kwam dat door de popula-
riteit van de fiets en onze goede spoor- en vaarverbindingen. Toch
zaten wij in de voorhoede van de autowegenaanleg. Mobiliteit (door-
stroming) en verkeersveiligheid werden de beleidsuitgangspunten
en zijn dat nog steeds. Met de invoering van de wegenbelasting in
1926 en het Rijkswegenplan van 1927 kon, in samenhang met de
provinciale wegenplannen, een nationaal netwerk van doorgaande
wegen gerealiseerd worden. Het Rijkswegenplan uit 1927 bestond
uit verbetering en uitbreiding van bestaande verbindingen tussen
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de grote steden en gaf een eerste aanzet tot het huidige snelwegen-
stelsel. Van omleidingen om de steden was nog geen sprake. 
In Utrecht kwamen maar liefst zes rijkswegen samen. 

In eerste instantie richtte men zich op bestaande wegen. De
rijksweg 25 Utrecht-Rhenen (N225) kreeg dichtbij de stad een
nieuw tracé, dwars door het fort aan de Biltstraat. Aan beide zijden
kwamen fietspaden en midden tussen de wegbanen werden rails
gelegd. Snelheid verhogen door bochten uit de wegen te halen en
dorpen te mijden waren kernpunten van het vooroorlogse wegen-
beleid. Het plan was om de dorpskern van Zeist te mijden. Daarom
moest het nieuwe 35 meter brede tracé van de N225 bij de buiten-
plaats Ma Retraite zuidwaarts afbuigen, de ridderhofstad Kersber-
gen doorkruisen en pal voor het Slot Zeist langs gaan lopen. Dit
waanzinnige plan strandde door heftige protesten en het Rijk 
ver-loor interesse in de weg nadat ten zuiden van Zeist de rijksweg
(A12) was aangelegd. 

Het gevolg is dat de weg nog steeds door de oude dorpskern van
Zeist gaat. Bij Amerongen lukte het in 1934 wel om aan de noord-
kant van het dorp een nieuwe betonweg aan te leggen (Koningin
Wilhelminaweg). Tussen De Bilt en Zeist werd in 1937 het oude 
karteltracé door ruime bochten vervangen en de kern van De Bilt
werd vermeden. Het was aan het traditionalistische wederopbouw-
plan van Rhenen uit 1940 te danken dat de oude rijksweg door 
het verwoeste stadje Rhenen bleef lopen, zij het met een verbreed
profiel, ten gunste van de plaatselijke winkeliers. 

Naast een serie van twaalf nieuwe bruggen over de grote rivieren –
waaronder de binnenkort gesloopte boogbrug over de Lek bij 
Vianen (1936) – omvatte het Rijkswegenplan uit 1927 ook een 
rechtstreekse verbinding tussen Den Haag en Utrecht, feitelijk 
een oud plan uit 1914 van minister C. Lely. 

De in 1927 opgerichte Nederlandsche Vereeniging voor Auto-
snelwegen (NEVAS) pleitte voor de aanleg van snelwegen: ‘een weg
met gescheiden rijbanen, ongelijkvloerse kruisingen, vaste bruggen
en weinig aansluitingen met andere typen wegen’, aldus een defini-
tie uit 1936. De Utrechtse waterstaatsingenieur A.A. Mussert ging
in zijn spraakmakende brochure Ruim baan voor de toekomst (1931)
nog een stap verder door voor te stellen om autosnelwegen op poten
aan te leggen, zogenaamde viaductwegen. 

Rijkswaterstaat verzette zich en kwam in 1932 met een aan-
gepast Rijkswegenplan: 500 km meer rijksweg en verlichting van
de druk op Utrecht en Amersfoort door aanleg van de wegknoop-
punten Oudenrijn en Hoevelaken. 

De genoemde rijksweg 12 tussen Den Haag en Utrecht was aan-
vankelijk gepland als driebaansweg met een wissel-middenstrook,
ook wel bekend als suicide lane. Op aandringen van de NEVAS werd
uiteindelijk in 1933 gekozen voor het snelwegprofiel met twee rij-
banen, gescheiden door een middenberm. Het jaar daarop werd
begonnen met de aanleg van de rijksweg 12. De rijksweg 12 tussen
Den Haag en Oudenrijn kon op 25 november 1939 geopend worden
als eerste snelweg ter wereld met vluchtstroken, van tweeënhalve
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meter breed. Dat had de eerste Duitse Autobahn (1932) tussen 
Keulen en Bonn niet en de al in 1924 geopende Italiaanse 
autostrada tussen Milaan en Varese evenmin. 

Op het snijpunt met de rijksweg 26 Utrecht-Vreeswijk (naar Den
Bosch), die als autosnelweg met enkele rijstroken in 1938 gereed
kwam, werd het eerste verkeersknooppunt in ons land aangelegd:

Kaart Rijkswegenplan 1932 als uitwerking van het rijkswegenplan van 1927.
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Oudenrijn. De eenvoudige rotonde in de polder groeide tussen 1965
en 1968 uit tot een klaverblad en transformeerde in 1996 tot de hui-
dige klaverturbine met een netwerk van fly overs. Hier vinden we
nog een landelijke primeur: op zondag 29 mei 1955, Eerste Pinkster-
dag, ontstond op knooppunt Oudenrijn de eerste geregistreerde file
van ons land. De file van 50.000 auto’s werd gezien als teken dat
het goed ging in Nederland en het fenomeen werd door vele berm-
toeristen bewonderend gadegeslagen. 

De rijksweg 12 had in mei 1940 de oostelijke rondweg van
Utrecht bereikt. Tijdens de bezetting gaven de Duitsers de nieuwe
snelweg het predicaat kriegswichtig. De algehele bouwstop van 1942,
ten behoeve van de bouw van de Atlantikwall, werd voor deze weg
naar Das Reich niet van toepassing verklaard. Vanwege hun hope-
lijk snelle terugtocht kreeg de weg als snel de bijnaam het ‘Haze-
pad’. In februari 1944 was de weg tot Bunnik gereed, maar voor de
Duitse terugtocht was deze niet klaar. Na de oorlog hield men reke-
ning met het landgoed Rijnwijck. De weg buigt tussen Bunnik en
Driebergen naar het zuiden af, terwijl het tracé verder vooral de
spoorlijn volgt. Het traject tot Arnhem kon in 1957 geopend worden. 

In het rijkswegenplan van 1927 stond de rijksweg 2 Amsterdam-
Utrecht als tweede in de planning. Net als de oude rijksweg langs 
de Leidsche en Oude Rijn was de weg langs de Vecht niet te verbre-
den, door de vele bruggen en het smalle dijkwegprofiel, met direct
aanliggende bebouwing. Voor de Vecht gold ook nog eens de grote
schade die natuur- en dorpsschoon langs de Vecht zouden oplopen
bij verbreding van de bestaande rijksweg. De aanleg begon pas in
1938 en in april 1954 kon de 34 km lange rijksweg 2 geopend wor-
den. Hier moest het veen compleet worden afgegraven voor een 
stevig zandbed (cunet). In de oorlogsjaren lag het werk stil en het
cunet bij Breukelen vulde zich met water tot een kanaal, waar de

rondvaartboten na de oorlog nog gretig gebruik van maakten. Het 
was het eerste grote naoorlogse wegenproject dat werd opgeleverd. 
Vanwege veiligheidsrisico’s werd het tracé niet geclusterd met het
Merwedekanaal en de spoorlijn, maar kwam het meer westwaarts 
te lopen. Sinds 2010 is de A2, als ‘aorta van Nederland’, verbreed tot
tweemaal vijf rijstroken en daarmee een van de breedste snelwegen
van ons land geworden. 

Een derde snelweg tussen Utrecht en Hilversum stond nog in
het Rijkswegenplan van 1932 als gewone rijksweg 22 gepland. Een
jaar later was het pleit voor de autosnelwegen gewonnen. In het
Rijkswegenplan van 1938 werden de autosnelwegen voor het eerst
planmatig en integraal opgenomen. In 1942 kon nog de Waterlinie-
weg tussen rijksweg 12 en de Berekuil (1939-1944) aangelegd wor-
den. Een jaar later lag al het werk aan de rijkswegen stil. Pas in 
1961 werd de Waterlinieweg tot snelweg uitgebouwd. 

In 1971 volgde het plan voor de rijksweg naar Hilversum en
Laren. Een oplettende student zag de weg dwars door het parkbos
van Amelisweerd gepland. Protest volgde en het tracé werd 80
meter naar het westen verschoven en verdiept geprojecteerd. Ook
bij kasteel Heemstede volgde een aanpassing zodat het belangrijk-
ste deel van de tuinen gespaard kon worden. Verzet tegen de 
verdere aantasting van Amelisweerd verhardde en culmineerde 
in de beroemd geworden bosbezetting in 1981. De snelweg A27 
kon uiteindelijk in 1986 geopend worden. 

Een vierde snelweg door de provincie is de A28 Utrecht-Amers-
foort. Eerst werd in 1963 de zuidelijke rondweg van Amersfoort
naar Hoevelaken met de fraai ingepaste Stichtse Rotonde aange-
legd. Het gehele traject kon pas in 1987 geopend worden, twee jaar
nadat een gigantische luifel was opgetrokken om de flatwijk 
Vollenhove bij Zeist te beschermen tegen geluidsoverlast.

Topografische kaart uit 1951 waarop in 1959 het tracé van de Rijksweg A28 is uitgezet. De Verbindingsweg is niet uitgevoerd. Het heeft er wel toe geleid dat de

Stichtse Rotonde niet in de as van de Amersfoortseweg kwam te liggen.
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SPOORWEGEN

De tweede helft van de 19de eeuw was het tijdperk van de trein. 
De oudere publieke vervoersmiddelen, zoals de diligence en de
trekschuit, werden overvleugeld. Gevolg van het verdwijnen van dit
veel fijnmazigere interlokale vervoersysteem was dat dorpen die
niet direct aan een spoorlijn lagen, niet goed meer bereikbaar
waren. Aanvankelijk waren de eerste spoorlijnen bedoeld voor het
goederenvervoer tussen Amsterdam en Duitsland. Het aandoen
van dorpen, laat staan het bouwen van stations, was daaraan onder-
geschikt. Dat bleek anders uit te pakken: in de eerste twintig jaar
was zestig tot tachtig procent aan inkomsten uit reizigersvervoer
afkomstig. 

Wegens de centrale ligging in het land werd Utrecht hét spoor-
wegknooppunt van het land. Voor de tracékeuze van de spoorlijnen
werd niet altijd de voordeligste route gekozen. Ook strategische
overwegingen als ligging ten opzichte van de waterlinies speelden
mee. Spoorwegen hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de
verstedelijking in de provincie. Denk vooral aan de ontwikkeling
van de Stichtse Lustwarande (station Driebergen-Zeist) en de
opkomst van forenzenplaatsen als Baarn, De Bilt en Zeist. Illustra-
tief is de sterke inkorting van de reistijden. Over de reis tussen
Baarn en Amsterdam deed de postkoets vier uur. De eerste trein 

in 1874 reed in slechts één uur naar Amsterdam en omstreeks 1925
was de reistijd nog slechts veertig minuten, en dat is het nog steeds.

Maar liefst vier verschillende maatschappijen waren in de pro-
vincie Utrecht actief. Heftige concurrentie op gemeenschappelijke
trajecten bleef niet uit. Onder de naam Nederlandse Spoorwegen
gingen ze vanaf 1917 gezamenlijk de netten exploiteren. In 1937
volgde de oprichting van de NV Nederlandsche Spoorwegen en
werd begonnen met de elektrificatie. Op een enkele na zijn alle
lijnen in gebruik gebleven. Ook zijn er geen lijnen meer bijgeko-

‘Ten gevolge van den aanleg en het vervolgens in werking brengen

van den Rijn-Spoorweg van Amsterdam over Utrecht naar 

Arnhem, hebben telkens veranderingen plaats gegrepen in de 

uren van vertrek en aankomst der diligences en hebben velen 

opgehouden te bestaan, zoodat thans op ieder der tusschen

Amsterdam en Utrecht en tusschen laatst gemelde stad en 

Arnhem gelegen straatwegen slechts ééne diligencedienst 

aanwezig is gebleven.’ Gedeputeerde Staten in 1845

Uit: A. van Hulzen, Utrecht en het verkeer, 1850-1910, Baarn 1987, p. 28.
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men, ongetwijfeld door de opkomst van het wegverkeer in de jaren
dertig. 

De eerste tramlijnen en de uitbouw van de buurtspoorwegen
zorgden voor concurrentie met de spoorwegen. Om deze regionale
railvervoerders het hoofd te bieden werden na 1885 ook kleinere
plaatsen voorzien van een spoorwegstation, zoals in 1902 Halte
Amerongen, op vijf kilometer afstand van het dorp. Tussen 1920 
en 1940 werd het aantal stations teruggebracht van 860 naar 385.
Het streekvervoer door kapitaalkrachtige busbedrijven kwam op 
en de NS, door bezuinigingen gedreven, richtte zich meer op de
landelijke netten. Niet verwonderlijk was dus de tijdelijkheid van
de buurtspoorlijnen op de Heuvelrug en de Haarlemmermeer-
lijnen in de Ronde Venen. 

Amsterdam-Abcoude-Utrecht-Arnhem 
Op 27 juni 1838, één jaar voor de opening van de eerste spoorlijn 
in ons land tussen Amsterdam en Haarlem, werd per Koninklijk
Besluit het tracé van de spoorweg Amsterdam-Utrecht-Arnhem-
Keulen vastgesteld. Al in 1831 had de Amsterdamse Kamer van
Koophandel de plannen van de luitenant-kolonel der artillerie 
W.A. Bake voor de aanleg van een ‘ijzeren weg’ voor ‘stoomwagens’
van Amsterdam naar Keulen gestimuleerd. Als voorbeeld diende
de in 1829 geopende spoorlijn Manchester-Liverpool, de eerste
spoorlijn ter wereld voor passagiersvervoer tussen twee steden.
Een belangrijk argument was om met dit nieuwe vervoersmiddel
over land Rotterdam, dat per definitie in het voordeel was wat
betreft vervoer over water, de loef af te steken. Dankzij het staats-
kapitaal dat Willem I persoonlijk ter beschikking stelde kon 
op 28 december 1843 het traject Amsterdam-Utrecht worden 
geopend. In 1844 kon Utrecht-Driebergen in gebruik genomen
worden. Aanvankelijk werd vanuit Amsterdam het tracé via ’t Gooi
over Amersfoort geadviseerd, maar men koos voor een lijn tussen
de riviertjes de Angstel en de Vecht, evenwijdig aan de Amster-
damsestraatweg. Het in 1891 voltooide Merwedekanaal was een
barrière, waardoor de spoorlijn van weinig belang meer was voor
de ontwikkeling van de Vechtdorpen. 

Het deel na Utrecht zou aanvankelijk via Driebergen, Doorn,
Amerongen en Rhenen gaan lopen, niet om deze toen nietige
dorpjes te bedienen, maar om een kostbare doorgraving van de
Heuvelrug te voorkomen. Het Ministerie van Oorlog gaf echter
geen toestemming en eiste een grotere afstand tot de Rijn, die als
mogelijke frontlijn werd gezien. De spoorlijn werd daarom noor-
delijker geprojecteerd, dwars door de heide en dwars door het 
vervallen Fort aan de Buursteeg van de Grebbelinie. De diepe 
ontgravingen bij Maarn en de Emmikhuizerberg, die samen met
ophogingen voor een geleidelijke overgang naar de Gelderse Vallei
moesten zorgen, vergden veel grondwerk en dus veel arbeiders.
Vanwege het schamele loon ontstonden opstanden, die met inzet
van militairen hardhandig werden neergeslagen. Voor de Amster-
damse arbeiders kwamen in Maarn woningen (Klein Amsterdam)
en kreeg het plaatsje kreeg een eigen station. Maarsbergen groeide
uit tot een volwaardig station. Kasteelheer Du Bois wist zijn zin
door te drijven om het station niet aan de Wijkerweg te plaatsen,
maar aan de Heeresteeg, de hoofdas van zijn kasteel Maarsbergen.
Misschien had opening van station Maarsbergen (gesloten in 1972)
te maken met plannen uit die tijd om van hieruit een spoorlijn 
aan te leggen via Amerongen en Tiel naar Den Bosch en Boxtel. 
Door de hoog oplopende kosten kwam de lijn in 1845 in handen

van een particuliere onderneming, de met Engels kapitaal gefinan-
cierde Nederlandsche Rhijn Spoorwegmaatschappij (NRS). Het
lukte de NRS om in 1845 de lijn naar Arnhem door te trekken. Na
aanpassing van de spoorbreedte van 190 naar 143,5 cm lukte het
uiteindelijk in 1856 om de Rhijnspoorweg bij Emmerich aan te
sluiten op het Duitse spoorwegnet. Een meevaller bij Maarn was
het afgegraven zand van de Heuvelrug, dat goed verkocht kon wor-
den voor andere spoorwegwerken in het land. De Maarnse Zande-
rij startte officieel in 1865. In 1901 kwam hier een uitgestrekt ran-
geeremplacement van onder andere ruim 16 kilometer spoor, in
1903 gevolgd door 18 personeelswoningen aan de Bergweg. In 1925
werd de huisvesting verbeterd met de bouw van de arbeiderswijk
Tuindorp. In 1934 was het gebeurd met alle rangeeractiviteiten en
in 1994 werd alles ontmanteld. Nu is dit Maarnse Gat gevuld met
water en herinneren resten van een draaischijf aan dit spoorweg-
verleden. Wat ook nog herinnert aan de oudste spoorlijn van de
provincie is het eenvoudige spoorwachterhuisje 13 aan de Rume-
laarseweg 33, een zeldzaam geworden object, vanaf de A12 geluk-
kig nog steeds te zien.

Utrecht-Woerden-Rotterdam, Woerden-Harmelen-
Breukelen en Woerden-Leiden
Van de regering moest de nieuwe spoorlijn Utrecht-Rotterdam via
Montfoort en Oudewater gaan. De NRS zag dat niet zitten en gaf 
de voorkeur aan een noordelijker tracé over Woerden. Zo kon via
Harmelen-Breukelen een tweede, meer rechtstreekse verbinding
tussen Rotterdam en Amsterdam gerealiseerd worden. Op 21 mei
1855 werd het traject Utrecht-Gouda-Rotterdam geopend. De bocht
Harmelen-Breukelen volgde op 5 november 1869. Dat jaar kreeg
Harmelen ook een stationnetje. Het werd geen succes. Samen met
andere haltes als Oudewater-Papekop en Nieuwerbrug werd Har-
melen in 1936 gesloten. Door opkomst van het wegverkeer nam het
aantal reizigers af en ‘de spoorwegen’ moest bezuinigen in de crisis-
tijd. Bij Kromwijk, ten zuidwesten van Woerden, kreeg de spoorlijn
in 1878 een aftakking naar Leiden. Een plan uit 1911 om de lijn Woer-
den-Dordrecht aan te leggen, dwars door de Lopikerwaard, kwam
niet verder dan de tekentafel. Woerden werd een belangrijk over-
stappunt en kreeg in 1913 een station met wachtkamers op de ver-
dieping en een overdekte loopbrug over het spoor, die in 1996
moest verdwijnen wegens spoorverdubbeling. Ook van het ruim
opgezette spoorwegplantsoen is nu niets meer over. Het zand voor
de aanleg van deze spoorlijn is ten noorden van Harmelen uitge-
baggerd, met als resultaat het waterrijke natuurgebied Vijverbos.

Utrecht-Culemborg-Den Bosch
Een plan om vanuit Maarsbergen een verbinding naar het zuiden
te maken werd bij een spoorwegwet uit 1860 getorpedeerd. Tussen
1864 en 1868 was het de particuliere Maatschappij tot Exploitatie
van Staatsspoorwegen (SS) die de ‘Staatslijn H, Utrecht-Boxtel’
aangelegde. Stations kwamen er in Schalkwijk (in 1935 gesloten
voor personen en in 1964 gesloopt) en in Houten. Wegens spoor-
verdubbeling moest station Houten wijken. Dankzij een behouds-
actie kon in 2007 dit station op wielen worden gezet en een paar
honderd meter worden verplaatst. 

Nadat bewaking bij veel kleine overgangen per rijksbesluit
werd opgeheven in 1922, verdwenen geleidelijk de wachterswonin-
gen. Toen in 1968 de automatische beveiliging werd doorgevoerd,
werden ook de resterende wachtershuizen buiten bedrijf gesteld.
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Amsterdam-Baarn-Amersfoort-Zutphen
Toen omstreeks 1870 duidelijk werd dat de Hollandsche IJzeren
Spoorweg Maatschappij (HIJSM) het nieuwe Centraal Station in
Amsterdam ging exploiteren, wilde de HIJSM een eigen verbinding
met Duitsland. In 1874 was de Oosterspoorweg klaar. Via ’t Gooi
(Naarden-Bussum en Hilversum) boog de lijn af naar Baarn en liep
over Amersfoort naar Zutphen. Via Winterswijk verkreeg de HIJSM
aansluiting met Duitsland. Ter wille van een iets gunstiger ligging
van het station en het tracé zelf werd bij Baarn naar het noorden
afgebogen. De doorgraving van de stuwwal hier was een kostbare
zaak. De diepe insnijding heette al spoedig het ‘Spoorwegravijn’.
Hierover kwam in 1911 een betonnen voetgangersbrug. 

Prins Hendrik, broer van Willem III, was toen eigenaar van
paleis Soestdijk en bijbehorende domeingronden. Met de komst
van een station kon hij zijn gebied hier winstgevend als bouwgrond
voor villa’s gaan exploiteren. Om niet voor gesloten spoorbomen te
staan wist hij te bedingen dat er vanaf het spoorwegviaduct in de
Amsterdamsestraatweg een speciale toegangsweg (Gerrit van de
Veenlaan) werd aangelegd naar het nieuwe station, dat een eigen

Boven • Rangeerterrein Maarn begin jaren 1930. Boven de rij arbeiders-

woningen aan de Bergweg.

Rechts • Het Maarnse Gat met het Zwerfsteneneiland. Foto uit 2002.
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Koninklijke Wachtkamer en toilet kreeg, uiteraard op kosten van 
de HIJSM. Toen Hendrik ook nog een eigen spooraftakking naar
Soestdijk eiste, greep Willem III in. Het zou ongepast zijn dat 
zijn broer een eigen spoorlijn kreeg, terwijl hij dat op Het Loo in
Apeldoorn niet eens had! In Amersfoort trok de nieuwe lijn veel
industrie aan. De HIJSM verplaatste haar spoorwegwerkplaatsen
van Haarlem naar Amersfoort.

Utrecht-Hilversum en Utrecht-Amersfoort-Zwolle-
Kampen 
Gelijktijdig met de Oosterspoorweg kwam ook zijtak van Hilver-
sum naar Utrecht-Maliebaan (en later naar Utrecht-Lunetten) tot
stand, met een station in Maartensdijk. Deze zeer snel op particu-
lier initiatief aangelegde lijn, die ook aansluiting gaf op de Staats-
spoorlijn naar Boxtel, was een groot succes en al snel kwamen 
er in 1885 zes haltes bij, waarvan Hollandsche Rading als enige 
nog bestaat. Bij de elektrificatie van de lijn koos ingenieur J.L.A.
Cuperus van de NS in 1938 voor gewapend betonnen bovenleiding-
portalen. Reden voor deze zuinige uitvoering was de te verwachten
metaalschaarste door de oorlogsdreiging. Vanaf 1941 werden de 
in Leiden geprefabriceerde segmenten ter plaatse als spitsbogen
gemonteerd, in totaal 188 portalen. Uiteindelijk bleken de kosten
hoger te zijn dan voor stalen constructies, maar ze voldoen nog en
zo bezitten we in de provincie een bijzonder spoorwegmonument. 

In 1863 hadden voortvarende particulieren al een ‘kortsluiting’ tus-
sen Utrecht over Amersfoort naar Zwolle weten te realiseren. Hier-
voor was de Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij (NCS)
opgericht. In 1865 werd Kampen bereikt. Uit zuinigheidsoverwegin-
gen van de Franse aannemers werd het tracé niet door plaatsen als
Bunnik, Zeist en Soesterberg geprojecteerd, maar meer naar het
noorden omgeleid, zodat de dure hoogteverschillen vermeden wer-
den. Dankzij dit tracé konden de forenzendorpen Bilthoven, Den
Dolder en Soestduinen ontstaan. Dat hier stations kwamen was
geen vanzelfsprekendheid, want de NCS zette aanvankelijk in op
lange afstandsverkeer met een beperkt aantal stations. Zo was sta-
tion Bilthoven te danken aan jonkheer H. van den Bosch, bewoner
van Jagtlust. Hij was bereid gratis grond voor het station af te staan,
zijn aandelenpakket in de NCS met twintigduizend gulden te ver-
hogen en nog eens tweeduizend gulden schadeloosstelling te beta-
len als hier maar iedere dag twee treinen zouden stoppen. Pas nadat
in 1895 het enkelspoor had plaatsgemaakt voor dubbelspoor kreeg
Den Dolder een halte, die in 1912-1914 uitgroeide tot een station 
met een middenperron.

Buurtspoorwegen
Door deze snel opkomende villaplaatsen op de Heuvelrug ging de
NCS zich rond de eeuwwisseling toeleggen op de aanleg van buurt-
spoorwegen. Een eerste forenzenlijn werd in 1898 aangelegd door
de Utrechtsche Locaalspoorweg Maatschappij (ULS), die Baarn via
Soestdijk (paleis), Soest en Soestduinen met Den Dolder verbond,
aansluitend aan de NCS-lijn naar Utrecht. In Baarn kwam tussen
het fraaie art nouveau kopstation van de ULS en de Oosterspoorweg
geen aansluiting wegens concurrentie tussen beide maatschappij-
en. Vervolgens opende de Nederlandsche Buurtspoorweg Maat-
schappij (NBM) een tweede lokaallijn in 1901, lopend van Bilthoven
via Huis ter Heide naar Zeist. Om het Panbos te sparen kreeg dit
lijntje een gebogen beloop met een halte in het nieuwe villapark

Bosch en Duin. Het werd geen groot succes vanwege de te grote
omweg ten opzichte van de straatweg naar Utrecht en sluiting 
volgde in 1941. Na 1972 is ook het spoor opgebroken. Eind jaren 
dertig veranderde de NBM in een regionale busmaatschappij.

Haarlemmermeerlijnen 
Na droogmaking van de Haarlemmermeer bestonden in 1864 plan-
nen om Haarlem via Breukelen met Utrecht te verbinden. Hiertoe
werd uiteindelijk in 1898 de Hollandsche Electrische Spoorweg
Maatschappij (HESM) opgericht, maar door manipulaties kwamen
de aandelen in bezit van de HIJSM, die de exploitatie overnam. 
Vanaf Aalsmeer kwam in 1915 een lokaallijn over de Amstel bij Uit-
hoorn, om via een bochtig tracé met stations in Mijdrecht, Wilnis en
Vinkeveen, niet in Breukelen, maar in Nieuwersluis aan te sluiten

Boven • Spectaculaire verplaatsing van het spoorwegstation te Houten,

augustus 2007.

Onder • Gewapend betonnen bovenleidingportalen uit 1938 van de spoorlijn

Utrecht-Hilversum. De gebogen spanten zijn bewust opengewerkt om 

‘tunnelvisie’ van de machinist te voorkomen. 

Links • Spoor- en Tramwegenkaart van Nederland bijgewerkt tot april 1894. 
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op de hoofdlijn naar Utrecht. Al in 1936 was deze lijn niet meer 
rendabel, maar na een pleidooi dat de ‘derde klas wegen’ gevaarlijk
waren voor grote autobussen en dat opheffing betekende dat ‘de
welvaart deze gemeenten nog verder zal terugzinken als heden 
ten dage’ bleef de lijn nog open, tot 1950. 

In 1953 sloot men ook de stopplaats Nieuwersluis voor per-
sonenvervoer. Dat heeft de NS honderdduizend gulden gekost aan
de erven Doude van Trooswijk. In 1844 had deze eigenaar van de
buitenplaats Sterreschans bedongen dat hij alleen de grond zou
afstaand als alle treinen hier zouden stoppen, eeuwig. Een handige
zet van Van Troostwijk, want in 1914 moest de toenmalige NRS 
een dergelijk bedrag betalen om een aantal treinen te laten 
doorrijden. Nog tot 1986 bleef de lijn voor het goederenvervoer
intact. Heel apart waren de slagbomen op de A2, die tweemaal per
dag dicht gingen voor de goederentrein. De rails van de Haarlem-
mermeerlijn zijn opgebroken en het tracé doet nu deels dienst als
busbaan. Andere stukken zijn in trek als wandelpad vanwege de
afwijkende flora die op het zandige baanlichaam groeit. 

Amersfoort-Rhenen-Kesteren 
Volgens de spoorwegwet van 1875 moest de nieuwe spoorlijn
Amersfoort-Kesteren, aansluitend aan de ‘Betuwelijn’ Dordrecht-
Nijmegen, binnen de Grebbelinie komen te liggen. De HIJSM
mocht de exploitatie gaan doen. Dat was voor deze maatschappij
belangrijk, omdat de lijn de ontbrekende schakel vormde in de
eigen verbinding tussen Amsterdam en Duitsland. Nu kon recht-
streeks over Nijmegen naar Keulen gereden worden. In Wouden-
berg, Veenendaal en Rhenen kwamen stations en, bij de overgan-
gen maar liefst 31 identieke baanwachterswoningen, met wachtpost
44 bij Leusden als halte. Op 17 februari 1886 ging de lijn op feeste-
lijke wijze open. Ook hier stond het goederenvervoer voorop, maar
ook hier was het reizigersvervoer het meest rendabel. Nadat in mei
1940 de spoorbrug bij Rhenen werd opgeblazen en niet meer werd
hersteld (alleen een nieuwe verkeersbrug in 1957), degradeerde de
spoorlijn naar een lokaal goederenlijntje tot de opheffing in 1974. 

Alleen het ‘Ponlijntje’, het stuk tussen Amersfoort en het Volks-
wagenterrein van Pon te Leusden, bleef nog in gebruik. De sporen
zijn nu goeddeels opgebroken. Van de stations resteert alleen Wou-
denberg met het grote emplacement, dat bedoeld was voor de aan-
voer van troepen en als opslagplaats van wapentuig voor de Grebbe-
linie. In 1981 is het laatste deel van de spoorlijn bij Rhenen weer in
gebruik genomen voor personenvervoer vanuit Utrecht. 

Tramlijnen
Zijn van de verdwenen spoorlijnen nog de zandige baanlichamen
goed herkenbaar, dat kan niet gezegd worden van de vele tramlijnen
die de provincie heeft gekend. Hooguit liggen hier en daar nog wat
rails onder het wegdek, resteert een toponiem als de ‘Tramweg’ in
Oudewater, vinden we in Leersum het ‘Eetcafé De Remise’ of kan 
de liefhebber een driehoekig terrein aan de N225 bij Doorn deter-
mineren als aftakpunt van het Wijkse lijntje. 

Een boeiend object is de ‘Oude Remise’ in Amerongen. In 
1748 werd hier, halverwege de postweg tussen Utrecht en Arnhem, 
logement en uitspanning ‘Het Rode Hert’ gesticht. Als wisselplaats
voor de paarden van de diligence diende een open doorrijschuur pal
aan de weg, die toen niet meer was dan een rulle zandweg. In 1883
werd het oude logement een halte voor de tram en nog steeds zijn
de grote doorrijdeuren te zien (zie afbeelding op p. 67). 

Een beschrijving van iedere tramlijn zou hier te ver voeren. Wel
hebben we alle (verdwenen) interlokale tramlijnen op kaart gezet
(zie p. 77). De opkomst van de tram deed de diligence definitief 
de das om. De tram ging vanaf de spoorwegstations het interlokale
personenvervoer verzorgen. De belangrijkste en zeer succesvolle
tramlijn in de provincie volgde de rijksweg Utrecht-Rhenen-
Arnhem en heeft tussen 1879 en 1949 bestaan. Deze heeft het op-
komende toerisme voor een bredere doelgroep sterk bevorderd en 
de Stichtse Lustwarande ontsloten voor ‘vooral de mindere klasse,
de bacchanten-boel, in één woord Jan Rap en zijn maat’, zoals een
kritische dr. F.A. Snellen uit Zeist het destijds uitdrukte. In Baarn
lukte het de rijke villabewoners om steeds alle aanvragen van tram-
lijnen naar Laren, Hilversum, Amersfoort en Utrecht te torpederen.
Het bleef sinds 1895 bij een paardentram naar Soest. 

Tramspoor of tractie werd aanvankelijk voor paard en rijtuig, 
de oude omnibus, benut. Vervolgens verscheen rond 1880 de
stoomtram, die na 1900 werd geëlektrificeerd. Met de komst van 
de autobus in de jaren twintig verdween de tram geleidelijk aan uit
het verkeersbeeld. Ook de Nederlandsche Buurtspoor Maatschappij
(NMB), die in 1909 was overgeschakeld op elektrische trams, ging
om en werd na de oorlog een busonderneming. 

Reclameplaat van de Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij met

diverse attracties, zoals het paleis Soestdijk, het Baarnse Bos, de Zeister

Slotlaan en de Amersfoortse Koppelpoort. 
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NUTSVOORZIENINGEN

Stadsgas
In 1969 sloot de laatste gasfabriek. Voortaan kwam het gas uit 
Groningen. Van honderd jaar gasproductie en -distributie resteren
niet meer dan een aantal saneringslocaties dicht bij de stedelijke
kernen, met een enkele directeurswoning of kantoor. Hier en daar
herinnert een straatnaambordje als Gaslaan (Baarn, Maarssen) of
Gasplein (Oudewater) aan de plaatselijke gasproductie uit steen-
kool. Zelfs de grote, karakteristieke gashouders zijn bijna uit het
collectieve geheugen gewist. De plek waar tot 1960 de Utrechtse
gasfabriek stond, kreeg in de jaren negentig een landelijke pri-
meur als grootste en kostbaarste saneringsoperatie. 

De gasfabrieken produceerden het gas aanvankelijk alleen voor
straatverlichting. Tot de concurrentie van elektriciteit rond 1900 te
groot werd bleef hiervoor steenkoolgas gebruikt worden. Koken op
gas en verwarming van water met een gasgeiser kwam rond 1880
op gang. Voor verwarming van de huizen was het nog te duur in
vergelijking met kolen en hout. Gaslevering over twintig kilometer
of meer kon na 1925 met cokesovengas, maar doorgaans bleef de
levering beperkt tot een radius van maximaal tien kilometer. 

Na de eerste particuliere initiatieven werden vanaf 1850 ook
gemeentelijk gasfabrieken gesticht. De singels van de binnen-
steden waren aantrekkelijke locaties, vanwege de kolenaanvoer

over water. Dat zien we buiten de singels in Utrecht (1859) en 
binnen de singels in Woerden (1857 Buitenwal, 1887 Westdam).
Amersfoort kreeg in 1859 een gasfabriek aan de Eem, die in 1958
opging in het Gasbedrijf Centraal Nederland. IJsselstein zette in
1911 in combinatie met een watertoren een gasbedrijf aan de Hol-
landsche IJssel, dat tot 1953 functioneerde. In 1911 kreeg Montfoort
een gasfabriekje, dat in 1924 door de gemeente werd overgenomen
en in 1947 werd stopgezet. Maarssen kreeg voor een kleinere plaats
vroeg een gasfabriek, in 1866. Eerder nog was Vianen in 1857 met
een particulier gasfabriekje aan het Hofplein, met uiteindelijk drie
gashouders. Een gasfabriekje uit 1910 bij Amerongen op de grens

‘Het ontbreken van waterleiding heeft wantoestanden op het

gebied van volksgezondheid tengevolge, houdt het levenspeil der

bevolking laag, doet afbreuk aan de mogelijkheden van industriali-

satie, remt de verbetering van landbouw en veeteelt, verhoogt het

risico van kapitaalvernietiging door brand, belemmert de ontplooi-

ing van het vreemdelingenverkeer en strookt in sommige gevallen

niet met de militaire belangen.’ 

Brief uit 1954 van de inspecteur voor de volksgezondheid 
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met Leersum werd niet zo’n succes en tien jaar later werden beide
plaatsen aan het gasnet van Veenendaal gekoppeld. Deze expande-
rende industrieplaats had sinds 1906 een gasfabriek aan de Kerke-
wijk. Na de ontploffing van een gashouder in 1954 werd de produc-
tie gestaakt. 

Een bloeiend bestaan kende de Zeister gasfabriek. In 1889
kwam buiten de bebouwde kom een gemeentelijke gasfabriek, op
een ruim 100 ha groot terrein. Voor de aanvoer van kolen was de
aanleg in 1911 van het buurtspoor Zeist-Huis ter Heide-De Bilt een
uitkomst. Tussen 1912 en 1914 werden Soesterberg, De Bilt, Drie-
bergen en Doorn op het Zeister gasnet aangesloten. Aan de Steyn-
laan verrees in 1932 een moderne toonzaal met demonstratieruim-
te, om de opkomende elektriciteit het hoofd te kunnen bieden.
Door oprichting van het Gasbedrijf Centraal Nederland in 1955
werd de productie gestaakt. Tot de sluiting in 1967 hield de fabriek
een distributiefunctie. Alleen het kantoorgebouw staat er nog, 
met een gestileerde vlam als gevelornament.

Drinkwater
Amsterdam was in 1853 de eerste stad die waterleiding kreeg. Den
Haag en Rotterdam volgden in 1874. In de provincie Utrecht ging
het traag. Alleen paleis Soestdijk had al sinds 1680 een watertoren, 
de oudste van ons land. Het duurde tot 1960 voordat Bunschoten
en Stoutenburg als laatste gemeenten op het waterleidingnet
waren aangesloten. 

Een rapport uit 1878 was vernietigend: slechts een kwart van 
de 6.000 pompen in de stad Utrecht was van goede kwaliteit. Drie
jaar later werd de Compagnie Générale des Conduites d’Eau uit Luik
benaderd voor de aanleg van een leidingnet, dat in 1883 in gebruik
werd genomen. Bij Soestduinen werd het water opgepompt naar
een hoogreservoir op De Stompert. Zo kreeg men door een verval
van vijftig meter enige druk en stroomde het water door een pijp-
leiding naar de stad. Al gauw was dat niet voldoende voor het groei-
end aantal aansluitingen. In 1896 verrees dan ook een 39 meter
hoge watertoren aan het Predikherenkerkhof met een vat voor 

1.500 m3 water. Utrecht zou nog drie andere watertorens krijgen. 
Al in 1885 had de Utrechtsche Waterleiding Maatschappij (UWM)
het villadorp Baarn aangesloten, dat in 1903 een watertoren kreeg.
Zeist volgde in 1896 met een watertoren én een eigen pompsta-
tion, dat ook Driebergen en Rijsenburg bediende. Utrecht hoefde
dus niet bang te zijn te weinig te krijgen uit de Soester bron, zeker
niet nadat in 1902 een fraai nieuw pompstation met krachtige
stoommachine in Soestduinen verrees. Na moeizame onderhan-
delingen met de UWM besloot Amersfoort in 1910 tot de bouw 
van een eigen watertoren op de Berg. UWM bleef tot 1936 water
leveren, tot een pompstation aan de Hogeweg voor ‘eigen’ leiding-
water ging zorgen. De snel opkomende forenzenplaatsen Bilt-
hoven (1927) en Soest (1931) stonden wel toe dat de UWM een
watertoren neerzette. 

De makkelijke winbaarheid en uitstekende kwaliteit van het
grondwater in de Heuvelrug trok al snel particuliere ondernemers
aan: de NV Bronwaterleiding Doorn (1902) en de NV Veenendaal-
sche Waterleiding Maatschappij, die ook Woudenberg aansloot 
op een watertoren (1937) aan het net voltooide Valleikanaal. In 
Rhenen werd in 1907 een waterleiding opgericht door de eigenaar
van het elektriciteitsbedrijf. Op de Koerheuvel verrees een robuus-
te vierkante watertoren (1935), compleet met hotel en een uitzicht-
torentje met hoog puntdak. 

Sommige buitenplaatseigenaren konden zich een eigen water-
toren permitteren. Cacaofabrikant Blooker zette in 1897 een water-
toren op zijn ijskelder, bankier Van Loon hees zijn vlag op een vijf-
tien meter hoge watertoren op Hydepark (1888) bij Doorn, als teken
van zijn aanwezigheid. Beide bestaan niet meer, in tegenstelling 
tot de als ruïne vormgegeven watertoren met machinehuis van de
buitenplaats Boschoord bij Doorn (1884), vanwege de bekleding
met lavasteen bekend als het ‘Vulkaanhuisje’.

In het westelijk deel van de provincie ging het moeilijker. Goed
grondwater moest van grote diepte komen. De armere boerenbevol-
king schepte vooralsnog het water liever uit de sloot en bleef de vaat
in de boenhokken spoelen. Slechts één onderneming liet zich hier
zien, de ‘Vechtstreek’, maar die beperkte zich tot Maarssen, waar
veel industrie was gevestigd. 

Door hoge kindersterfte en tyfus in Oudewater en IJsselstein
(met Vreeswijk) kwamen hier in 1911 de eerste gemeentelijke water-
leidingbedrijven. Woerden had al in 1906 een eigen bedrijf met een
kleine watertoren, die als decoratief tuinornament in een wandel-
park aan de Oostsingel was vormgegeven. Geheel anders uitgevoerd
was de industrieel ogende betonnen watertoren van Vianen uit 1911,
op de plaats van een voormalige kasteeltoren. 

De toestand op het platteland werd onhoudbaar. In 1915 lanceer-
de het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening daarom een 
ambitieus plan voor een centrale drinkwatervoorziening voor de
hele Randstad. De provincie Utrecht juichte dit toe, maar haakte in
1922 af toen bekend werd dat het Rijk er geen geld voor had. Slechts
16 van de 72 gemeenten werden toen voorzien van leidingwater. 

De eerste streekwaterleidingen werden door de provincie gesti-
muleerd, maar het ging moeizaam. Uiteindelijk kwam er tussen
1925 en 1936 een viertal tot stand. Voor de watertorens in Breukelen
(1928), in Mijdrecht (1937) en in Maartensdijk (Neckardreef te
Utrecht, 1935) werd het water in Loosdrecht opgepompt. Voor de
laatst opgerichte Drinkwaterleiding Zuid-Utrecht kwamen midden
in de Lopikerwaard (1936) en in het Kromme Rijngebied (1937)

De Baarnse gasfabriek uit 1877 met de beeldbepalende gashouders te mid-

den van de arbeidersbuurten. De Gaslaan herinnert nog aan deze situatie.

Tot 1924 stond hier ook een kleine elektriciteitscentrale. Foto omstreeks 1949.
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uiterst sober vormgegeven watertorens. Schalkwijk kreeg een
pompstation. 

Na de oorlog centraliseerde het provinciaal bestuur de drink-
watervoorziening en richtte in 1957 samen met de gemeente
Utrecht het Waterleidingbedrijf Midden Nederland (WMN) op,
sinds 2002 Hydron Midden-Nederland geheten en in 2006 opge-
gaan in Vitens, de grootste van de tien waterleidingbedrijven in ons
land. Als laatste particuliere waterleidingbedrijf is Doorn uiteinde-
lijk in 2010 deel van Vitens geworden.

De infrastructuur van de watervoorziening bevindt zich in de
grond. De 21 watertorens in de provincie Utrecht zijn voor de
bedrijfsvoering ook niet meer nodig, hooguit voor reservecapaciteit,
maar door hun karakteristieke vormen en uitgesproken locaties zijn
ze beschermd als monumenten van bedrijf en techniek en funge-
ren ze als vertrouwde markeringspunten in het landschap. 

Tot slot moet nog een bijzonder element moet genoemd wor-
den: het Waterleidingkanaal ten oosten van de Vecht. Sinds 1886
begon Amsterdam Vechtwater in te nemen voor hun drinkwater-
voorziening. Maar door de toegenomen vervuiling van de rivier
werd vanaf 1930 water uit de Loosdrechtse Plassen gehaald. In 1957
werd 130 ha van de Loenderveense Plas met een dijklichaam afge-
scheiden en heet sindsdien de Waterleidingplas. Het kanaal voor
het schone kwelwater uit de Bethunepolder, dat bestemd was voor

het handhaven van de waterstand, werd verlengd langs de Scheen-
dijk tot aan de Waterleidingplas en in 1958 in gebruik genomen. 

Elektriciteit 
Water kan je zien, gas kun je ruiken, maar elektriciteit hoor je hoog-
uit brommen achter een gesloten stalen deur. Ondanks onbegrip 
en achterdocht tegenover deze geheimzinnige energie en concur-
rentie van het stadsgas, heeft de elektriciteitsvoorziening zich in
een razend tempo door de provincie verspreid, sneller dan de aan-
leg van de waterleiding: in 1940 was nog maar drie procent van de
bevolking verstoken van elektriciteit. Een belangrijke bijdrage aan
het toenemende gebruik waren ongetwijfeld de ‘leerkeukens’ die de
Provinciale Utrechtse Electriciteits Maatschappij (PUEM) inrichtte,
waar speciale ‘kookdames’ de huisvrouwen elektrisch leerden
koken. Veel sterker dan bij gas en water speelde technische voor-
uitgang hier een essentiële rol. 

Aanvankelijk werd gewerkt met gelijkstroom, dat weliswaar
goed in accumulatoren kon worden opgeslagen, maar niet over 
grote afstanden kon worden getransporteerd. De koperen kabels
zouden dan onmogelijk dik moeten zijn. En dat kon alleen daar
waar geld geen rol speelde, zoals bij Hydepark in Doorn, waar in
1888 een privécentrale werd aangelegd of bij kasteel De Haar, waar
een installation électrique in 1902 het licht aan kon doen. Alle eerste

Links • Watertoren in Bilthoven uit 1926 van architect H.F. Mertens. Rechts • Watertoren in Mijdrecht uit 1937 van ingenieursbureau MABEG.
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elektriciteitscentrales produceerden gelijkstroom en moesten dus
dicht bij de afnemers komen te staan. 

Maar liefst een kwart van het totale aantal centrales in Neder-
land (8 van de 27) werd tussen 1897 en 1914 in de provincie Utrecht
aangelegd. Vanwege het veelal ontbreken van gasfabrieken in de
kleinere plaatsen kregen ondernemers gemakkelijk een concessie
van de gemeentebesturen. De eerste centrale kwam in 1898 in
Baarn. Tot de overname door PUEM in 1924 voorzag deze het villa-
dorp van elektriciteit. Een gelijkstroomcentrale volgde in Drieber-
gen ( 1900), waar Hofstede Crull uit Borne aan de Buntlaan een
fraai gebouw neerzette dat nog steeds bestaat, als enige in de 
provincie. Ook Abcoude (1898), Maarssen (1898-1917), Doorn
(1899), Rhenen (1902), De Bilt (1906) en Zeist (1912-1928) kregen
een lokale centrale. 

De stad Utrecht liep niet voorop. Lichtgas uit de eigen gas-
fabriek (sinds 1862) was nog goedkoper. Uiteindelijk werd in 1905 
aan de Beetslaan een gelijkstroomcentrale gebouwd, voor het 
nieuwe trambedrijf en voor de stadsverlichting. In 1912 volgde
ombouw tot draaistroom. Enige jaren later ging de centrale ook
leveren aan buurgemeenten als Jutphaas en Maarssen. 

De inventieve Hofstede Crull wist zijn centrale in Naarden om
te bouwen voor draaistroom. Zo kon hij in 1913 stroom leveren aan
Eemnes en een jaar later aan Amersfoort en Soest. De eerste inter-
communale stroomlevering was een feit. Draaistroom of driefasen-

wisselspanning was een Duitse uitvinding en maakte het mogelijk
om de spanning op te voeren. Hierdoor kon stroom over grotere
afstanden vervoerd worden, essentieel voor de uitleg van een elek-
triciteitsnet. Hoogspanning van 10.000 volt (10 kV) werd standaard
voor de distributie, dat met een transformator naar 120 volt en na
1950 naar 220/380 volt gebruiksspanning werd gebracht. 

Met de oprichting in 1916 van de PUEM brak een nieuwe fase aan.
Doel was om stroom aan iedere inwoner te leveren tegen zo laag
mogelijke tarieven, óók aan het onrendabele agrarische westen.
Stroom betrok de PUEM van de PEGUS, die in 1926 met een nieu-
we grote centrale aan het Merwedekanaal de opwekking verzorgde.
Vanaf 1919 werden vele lokale netten overgenomen en werd de elek-
trificatie van de Lopikerwaard gestart. Dat jaar werd ook een eerste
10 kV-hoogspanningsleiding vanuit de Utrechtse centrale naar de
Zeister GERO-fabriek aangelegd, een paar jaar later verlengd naar
Veenendaal en Wijk bij Duurstede. 

De 10 kV-verbindingen kwamen al snel als kabel in de grond. 
In 1926 was er al 443 km kabel en slechts 91 km 10 kV-luchtleiding.
De laatste bovenleiding verdween in 1972 bij Kamerik. In 1990 lag
er in de provincie 3.700 km hoogspanningsleiding in de grond.
Vanaf 1960 ging ook het laagspanningsnet de grond in. In dat jaar
stonden er nog 33.000 houten palen die de 1.200 km laagspan-
ningslijnen omhoog hielden. De laatste paal werd in 1991 aan de
Lekdijk uit de grond getrokken. 

Toenemend gebruik leidde eind jaren twintig tot capaciteits-
verhoging van 10 kV naar 50 kV hoogspanning. In 1933 kwam de 
eerste 50 kV kabelverbinding langs het spoor tussen Utrecht en
Amersfoort tot stand, in 1935 gevolgd door de verbinding Amers-
foort-Veenendaal. Aanvankelijk wilde PUEM deze verbinding van-
wege de kosten bovengronds aanleggen, maar tegenstand kwam
van ‘jonkheren en baronnen, die de masten niet op hun land wilden
hebben’ en van natuurorganisaties die ontsiering van de Soester
zandverstuivingen vreesden. Ook vliegbasis Soesterberg was een
argument tegen de luchtleiding. ‘PUEM is altijd een beetje onder 
de grond gebleven’, aldus een PUEM-man. 

Transformatorhuisje in landhuisstijl (1922) aan de Soestdijkerweg, Bilthoven.

Transformatorhuisje in zakelijk expressionisme-stijl uit 1934 aan de 

Julianalaan te Montfoort.
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Dat gold ook voor Nederland, dat internationaal voorop liep met de
verkabeling van het elektriciteitsnet. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd de spanning hoger opgevoerd:
naar 150 kV en later zelfs naar 380 kV. Deze ultrahoge spanning
werd ingezet om de centrales in het land met elkaar te koppelen.
Het is alleen nog dit naoorlogse koppelnet dat we nu met enkele 
lijnen door de provincie zien lopen. De ultieme samenkomst 
van deze infrastructuur met de snelweg A2, de spoorlijn en het 
Amsterdam-Rijnkanaal vinden we bij de ‘kabelgoot’ Breukelen.
‘Klein Brooklyn’ zou nu een betere naam zijn. 

Als onderdeel van het eerste koppelnet in 1953 kwam de 150 kV-
luchtlijn tussen de centrales van Utrecht en Nijmegen langs Drie-
bergen en Veenendaal tot stand. Begin jaren zeventig volgde verde-
re uitbreiding en koppeling met de Utrecht-Amersfoort-Bunscho-
ten-Flevocentrale (1973) en Utrecht-Breukelen-Diemen (1974).
Samen hadden deze drie 150 kV-lijnen van het FGU-net (Flevoland-
Gelderland-Utrecht) in 1990 bovengronds een lengte van 60 
kilometer. 

In 1957 werd een tweede koppelnet gepland, ditmaal in de
zwaardere 380 kV uitvoering. Tussen de centrales in Diemen en
Krimpen aan de IJssel kwam, zonder de Utrechtse centrale erbij te
betrekken, deze lijn ten westen van Utrecht in 1970 gereed. In 2010
kreeg de 150 kV-lijn tussen Maarssen en Breukelen zwaardere mas-
ten voor een gewijzigd tracé. 

Fascinerend is dat de constructie van deze vakwerkmasten niet
wezenlijk afwijkt van die van de 19de-eeuwse Eiffeltoren en dat 
deze constructie nog steeds bij hoogspanningsmasten wordt toe-
gepast, in tegenstelling tot bij de bruggenbouw. Sinds 1974 wordt er
geëxperimenteerd met de buis- of kokermast (windturbines hebben
een dergelijke constructie), maar deze zijn te duur en worden ook
niet erg gewaardeerd. 

De vakwerkmasten zijn in ons land in maar liefst veertig typen
gebouwd. Iedere provinciale elektriciteitsmaatschappij had zijn
eigen voorkeur. Overijssel was dol op de ‘hamerkop’, in Gelderland
vond men het ‘tonmast-’ of het ‘dennenboom’-model geschikter. 
In het Utrechtse zien we vooral de ‘Donaumast’, het meest in het
westen toegepaste type vakwerkmast: een symmetrische mast met
twee traversen die aan beide zijden één circuit dragen in een gelijk-
benige driehoeksvorm met de punt naar boven. Dit masttype komt
uit Duitsland-Oostenrijk en schijnt voor het eerst langs de Donau 
te zijn toegepast, vandaar de naam. 

Radio en televisie
Een bijzondere mast kan in dit overzicht van nutsvoorzieningen 
in de provincie Utrecht niet ontbreken: de Gerbrandytoren te 
IJsselstein, een zendmast die sinds 1992 in de kersttijd fungeert 
als grootste kerstboom ter wereld. Deze radio- en televisietoren is 
in opdracht van de Nederlandse Omroep Zender Maatschappij
(NOZEMA) gebouwd naar ontwerp van A. Auer en werd op 6 mei
1961 officieel geopend. Voor de middengolf radio-uitzendingen
waren de kleigronden bij Lopik een goede geleider en de centrale
ligging in het land was gunstig. In 1939 kwam aan de Biezendijk
een zendstation. In 1953 bouwde NOZEMA een zendergebouw 
voor de Wereldomroep, dat tot 1986 dienst deed en nu als bedrijfs-
verzamelgebouw het centrum vormt van de gelijknamige woon-
wijk. Met kleinere masten kon tot 1958 de radiodistributie voor de
middengolf en FM verzorgd worden. Een nieuwe, veel hogere mast

werd noodzakelijk om ook televisiebeelden te kunnen uitzenden.
Met een totale hoogte van 367 meter is de Gerbrandytoren de 
hoogste constructie van ons land. De toren werd in 19 werkdagen
gebouwd door toepassing van een bijzondere glijbekisting. Als
toonbeeld van de tweede fase van de Wederopbouwperiode (1955-
1965) is de zendmast in 2013 als rijksmonument voorgedragen. 

Boven • Gerbrandytoren, zendmast uit 1961 te IJsselstein. 

Onder • Hoogspanningsmasten bij Breukelen. Links op de voorgrond de zogenaamde

Donaumast. Rechts masten met ‘kattenoren’, een soort opzetstukken die de bliksem-

draden dragen. In het midden een extra verzwaarde mast. 
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Militair 
erfgoed

De provincie Utrecht bezit niet minder dan vijf verde-
digingslinies: de Romeinse Limes, de Grebbelinie, 
de Oude Hollandse Waterlinie, de Nieuwe Hollandse
Waterlinie en het zuidelijk deel van de Stelling van
Amsterdam. Deze verdedigingslinies hebben een cen-
traal aangestuurde ontstaansgeschiedenis met ieder
een eigen karakteristiek. Geen enkele linie beperkt zich
uitsluitend tot het Utrechtse grondgebied. Zelfs de
Grebbelinie reikt verder, de Betuwe in. Deze militaire
verdedigingslinies zijn geënt op de Utrechtse bodemge-
steldheid en hebben gebruik gemaakt van het bestaan-
de reliëf en het eronder liggende cultuurlandschap.
Sterker nog, het inundatiesysteem van deze waterlinies
is gebaseerd op het middeleeuwse ontginningspatroon
en de waterbeheersing, alleen werd de beheersing van
het drooghouden omgedraaid in de beheersing van het
gecontroleerd onder water zetten. 

Militair erfgoed van een andere orde is te vinden op
het centrale deel van de Utrechtse Heuvelrug. Hier
strekt zich een van de grootste militaire oefenterreinen
van ons land uit. Ruim twee eeuwen hebben er Franse,
Nederlandse, Duitse en Amerikaanse militairen geoe-
fend en gekampeerd. Denk aan het Frans-Bataafse
kamp bij Austerlitz, het Kamp van Zeist, de Leusderhei
en de Vlasakkers. Uiteraard wordt ook de vliegbasis
Soesterberg besproken, bakermat van onze lucht-
macht. Na een kabinetsbesluit in 2006 tot opheffing
van de basis is het terrein omgevormd tot het Park
Vliegbasis Soesterberg. Eind 2014 kon het park voor 
het publiek geopend worden, samen met het nieuwe
Nationaal Militair Museum.

Tot slot mogen de Erebegraafplaats op de Grebbe-
berg en het Kamp Amersfoort, gedenkplaatsen van de
Tweede Wereldoorlog, niet vergeten worden. 

Bij het beleg van Woerden in 1575 wordt gebruikgemaakt van inundaties

en is de stand omringd door schansen. Op de voorgrond het Spaanse

leger dat door het dorpje Kamerik trekt.
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De noordgrens van het Romeinse Rijk, de Limes, is de grootste
lineaire archeologische structuur in Europa. De grens loopt van
de monding van de Donau in Roemenië tot in Noord-Engeland.
In Nederland volgt de Limes de oude loop van de Rijn, grofweg van
Arnhem tot Katwijk aan Zee. Deze lijn maakt onderdeel uit van de
Neder-Germaanse Limes, die doorliep in het huidige Duitsland en
de Romeinse provincie Germania Inferior begrensde. In Utrecht
vormen de Kromme en Oude Rijn de grenszone tussen Wijk bij
Duurstede en Woerden. De grens is vanaf de 1ste eeuw in fases
ontstaan en tot in de late 3de eeuw in gebruik geweest.

Karakteristiek
De Limes was weliswaar de uiterste noordgrens van het Romeinse
Rijk, maar het was zeker geen IJzeren Gordijn avant la lettre, her-
metisch en statisch. Voor de Romeinen, die hun rijk zagen als

imperium sine fine (rijk zonder grenzen), was een grens slechts een
tijdelijke momentopname van de reikwijdte van hun macht: daar
waar de expansie stokte, bevroor de situatie van dat moment, maar
er was volop ruimte om later weer in beweging te komen.

De brede, meanderende Rijn vormde een natuurlijke grens.
Vanuit deze positie probeerden de Romeinen hun rijk uit te brei-
den, maar zij werden er telkens op teruggeworpen. De Rijn was
een belangrijk strategisch element in een tijd waarin bevaarbare
rivieren de belangrijkste transportroutes waren: controle over de
waterwegen was een vereiste om een oorlogsapparaat draaiende te
kunnen houden. In die zin was de Rijn aanvankelijk niet zozeer een
grensrivier die het Romeinse Rijk moest scheiden van het ‘barbaar-
se’ noorden, maar een oost-westgerichte militaire transportader die
behouden en beveiligd moest worden. Zo kende de eerste honderd
jaar Romeinse aanwezigheid in ons land (vanaf het begin van onze

Romeinse Limes
de grens ontsloten
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jaartelling) perioden van expansiedrift richting Engeland en 
Duitsland, van diplomatieke oorlogvoering, van opstand van de
‘barbaren’, maar ook van relatieve rust. Aan het eind van de 1ste
eeuw n.Chr. (tussen de jaren 85 en 90) is met het inrichten van 
de provincies Neder-Germanië en Boven-Germanië een einde 
gekomen aan de onduidelijke status van de Rijnzone en is er sprake
van de lineaire structuur die wij nu de Limes noemen: een lijn van
forten en wachttorens langs de linkeroever van de Rijn, verbonden
door een militaire, verharde weg, de via militaris.

Castella in de provincie Utrecht
Sommige van de plaatsen langs de Limes kennen wij dankzij een
middeleeuwse kopie van een Romeinse reiskaart uit de 3de tot 4de
eeuw, bekend geworden als de Peutingerkaart. In de provincie
Utrecht staat Laurium voor Woerden. Het op de kaart voorkomende
Fletione is lastiger: het zou een verschrijving van Fectio en dus Vech-
ten kunnen zijn. Want dat de legerplaats in Bunnik de naam Fectio
droeg, kan worden afgeleid uit een daar gevonden altaarsteen,

gewijd aan de godin Viradecdis. Gezien de op de kaart vermelde
afstand van 16 leugae tot het verderop gelegen Levefanum, het castel-
lum bij Rijswijk in de buurt van Wijk bij Duurstede, kan de toewij-
zing aan Fectio niet kloppen. Dan zou ook het aantal mijl (= leuga)
verkeerd moeten zijn overgeschreven: 16 mijl komt overeen met
ruim 35 kilometer, terwijl hemelsbreed slechts 17 kilometer Fectio

‘Zoals ik al eerder vertelde, was als gevolg van het beleid van 

Diocletianus het Romeinse Rijk aan al zijn grenzen door steden,

forten en wachtposten beschermd, en was het hele leger daarin

ondergebracht. De barbaren konden er niet langs komen, want als

ze aankwamen stond overal een strijdmacht tegenover hen, klaar

om ze terug te werpen. Deze veiligheid is door Constantijn onder-

mijnd, want hij haalde het grootste deel van de soldaten uit de

grensgebieden weg en stationeerde ze in steden die geen bescher-

ming nodig hadden, terwijl hij de mensen die door de barbaren

bedreigd werden, hun bescherming ontnam.’ 
Zosimos, Historia Nova, in: Limes Atlas, p. 33. De eind 5de-eeuwse Byzantijnse

historicus Zosimos beschreef de tanende macht van het Romeinse Rijk die door

het beleid van Constantijn, keizer van 307 tot 337, werd ingeleid.

Grens van het Romeinse Rijk in het midden van de 2de eeuw met de namen

van de provincies en die van de belangrijkste steden. Onze Limes is hier te

klein om de forten te vermelden. Vetera is het eerste fort dat hier staat aan-

gegeven, het huidige Xanten, net over de grens in Duitsland.
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van Levefanum scheidt. Daarom wordt wel verondersteld dat Fletio
het castellumHoge Woerd aanduidt. Er kan ook iets zijn misgegaan
bij het kopiëren van oude kaarten in de middeleeuwen, en wie weet
waren er al fouten ingeslopen bij het optekenen. Wat hoe dan ook
opvalt is dat het castellum bij Utrecht niet op de Peutingerkaart 
voorkomt. Nu hoefden deze kaarten niet volledig te zijn; ze waren
bedoeld om goed te kunnen navigeren, een beetje vergelijkbaar met
onze borden langs de snelweg. Dat neemt niet weg dat het Utrecht-
se castellum het vermelden waard was. Gelukkig deed een andere
bron uit de 3de eeuw dat wel. De Itinerarium Antonini was een reis-
gids zonder kaart die enkel namen en onderlinge afstanden weer-
gaf. Hier staat Traiectum in, maar de andere Utrechtse castella weer
niet. Gecombineerd geven deze bronnen de namen uit de Romein-
se tijd, in elk geval wat betreft de Utrechtse regio.

Militaire grensweg
De grensweg lag veelal verhoogd in het landschap, op een grond-
lichaam van soms wel één meter hoog. Daar waar bescherming
nodig was tegen oeverwaldoorbraken en overstromingen werd 
de Limesweg beschoeid of omkist. Bij de reconstructie van het 
wegtracé tussen Vechten en Katwijk bleek dat de Romeinse
wegenbouwers een voorkeur hadden voor aanleg van rechte 

stukken, liefst op (middel)hoge oeverwallen, maar ook laaggelegen
komgebieden gingen zij niet uit de weg. Op de plaatsen waar weg
en rivier samenkwamen zijn her en der steigers en (los)kades aan-
getroffen uit de Romeinse tijd. Deze hadden ongetwijfeld een logis-
tieke functie. Langs de weg bevond zich een militaire zone: bij de
castella ontstonden kampdorpen (vici) en grafvelden; tussen de 
castella in stonden op regelmatige afstand wachttorens.

Het behoud van de militaire infrastructuur was langs de hele
linie een heuse strijd tegen het water. Het landschap was relatief
nat, zeker de veengebieden ten westen van Utrecht, en in de loop
van de Romeinse tijd vond bovendien geleidelijke vernatting van
het landschap plaats door een stijgende grondwaterspiegel. De
meanderende rivier verlegde nietsontziend haar loop door voort-
durende erosie van buitenbochten.

Dit noopte de Romeinse soldaten tot het aanleggen van water-
bouwkundige werken en het aanpassen van hun standaardmetho-
den voor het bouwen van wegen, forten en dergelijke; en het vroeg
om praktische, creatieve oplossingen. Zo werd getracht de erosie
door het rivierwater tegen te gaan door oeverversterkingen aan te
brengen met bijvoorbeeld ladingen basaltblokken of door oude
schepen af te zinken die als krib moesten fungeren om de kracht
van de stroming te temperen.

Kaart van de Romeinse Limeszone in de provincie Utrecht op het Actueel Hoogtebestand Nederland. Aangegeven zijn de vijf castella, de Limesweg en de

belangrijkste vondsten als schepen en wachttorens. De Rijn is volgens het kronkelende verloop uit de Romeinse tijd gereconstrueerd. 
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Multicultureel klimaat
De aanwezigheid van een lineaire structuur betekende niet dat er
een abrupte scheidslijn liep tussen Romeins en ‘barbaars’ gebied.
Het Romeinse leger claimde ook gebieden aan de overzijde van de
Rijn als weidegronden en bossen als bron van hout. Daarnaast werd
het Romeinse verdeel-en-heersprincipe toegepast om potentiële
bedreigingen te neutraliseren. In de zone direct ten zuiden van de
Limes voltrokken zich door de militaire aanwezigheid en de inlij-
ving in het Romeinse Rijk ingrijpende landschappelijke, culturele
en sociaal-economische veranderingsprocessen. De troepen hadden
een grote behoefte aan hout voor de bouw van forten, huizen in de
vicus, de weg, maar ook simpelweg als brandstof. Hele gebieden
werden ontbost en veranderden in graslanden. Dat moet in Fectio
ook zijn gebeurd, waar eind 1ste eeuw een cavalerie-eenheid (ala)
met 500 à 1000 paarden gestationeerd was.

De lokale bevolking nam toe en er vond specialisatie van de
landbouw en veeteelt plaats om te kunnen voldoen aan de vraag van
het leger of om belasting te kunnen betalen. Onder de lokale bevol-
king werden manschappen gerekruteerd voor het leger, doorgaans
als soldaat van de hulptroepen (auxiliarii), maar ook voor de 
Germaanse vloot (classis augusta Germanica). Sommigen dienden
zelfs in de Praetoriaanse garde, de ‘lijfwacht’ van de keizer.

De rekruten zorgden voor wederzijdse beïnvloeding en vermen-
ging. Zij zorgden samen met de invloed die uitging van de forten en
de kampdorpen daaromheen, voor het verspreiden van nieuwe
gebruiken en geïmporteerde goederen in het directe achterland van
de Limes. Gedraaid aardewerk, olielampjes, maar ook schrijfgerei,
bronzen godenbeeldjes en allerlei metalen gebruiksvoorwerpen
getuigen hiervan. Er zijn in het Kromme Rijngebied zelfs aanwij-
zingen dat de specifieke Romeinse bouwstijl met porticus (omgang
of ‘verenda’) zoals deze in de forten werd toegepast, navolging vond
in nabij gelegen rurale nederzettingen. Men moet zich bij deze
nederzettingen niet teveel voorstellen: de meeste bestonden uit
twee à drie boerderijen. Opvallend is ook dat vanaf het einde van de
1ste eeuw verkavelingspatronen waarneembaar zijn in dit gebied;
niet alleen nederzettingslocaties werden omgreppeld, er ontston-
den ook veldsystemen. Mogelijk duidt dit op registratie, belasting
en controle vanuit de Romeinse civiele overheid.

Bijzonder bodemarchief
De Romeinse geschiedenis spreekt tot de verbeelding, maar er is
van de Limes boven de grond weinig terug te vinden. Sporen van de
grensweg, castella, kampdorpen, wachttorens en grafvelden liggen
verscholen in de bodem, evenals de resten van nederzettingen in
het directe achterland. Op sommige plaatsen zullen de sporen veilig
afgedekt zijn door een beschermende kleilaag, elders zullen zij juist
kwetsbaar dicht aan het oppervlak liggen, zeker wanneer er in de
moderne tijd sprake is geweest van egalisatie of afgraving. Sporen
van de Limes binnen de actieve stroomgordels zijn voor een deel
verdwenen omdat de rivier telkens zijn loop verlegde. Na de afdam-
ming bij Wijk bij Duurstede in 1122 en bedijking van de rivier

MATRIBVS SACRUM, ‘Aan de Moedergodinnen gewijd’. Zo begint de tekst

op dit kleine, 34 cm hoge, altaar an zandsteen. Het altaar is gemaakt in

opdracht van een zekere Gaius Iulius Respectus, die ‘voor zichzelf en de 

zijnen’ een gelofte had ingelost, ‘graag, met plezier, en met reden’. 

Wie was Gaius Iulius Respectus, en wat voor gelofte had hij gedaan aan de

Moedergodinnen? Waarschijnlijk was hij een legionair die in het fort Fectio

gelegerd was, en waarschijnlijk was hij afkomstig uit de Romeinse provincie

Noricum (nu: Oostenrijk). De naam ‘Respectus’ kwam daar vaker voor. 

Restant van de tufstenen muur van het castellum Traiectum onder het 

Domplein te Utrecht.
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kwam daar een einde aan. De resten van het castellum Levefanum,
dat werd gebouwd op de strategische plek waar Rijn en Lek zich
splitsten, zijn door de rivier meegevoerd. Het bijbehorende noorde-
lijker gelegen kampdorp bleef gespaard en groeide uit tot de vroeg-
middeleeuwse handelsstad Dorestad, het latere Wijk bij Duurstede.

Ondanks de op enkele plaatsen verstorende effecten van de
rivier heeft juist het water in hoge mate bepaald wat er van de Limes
in Nederland resteert. Dankzij het afdekkende kleipakket en de
hoge grondwaterstand is een rijk archief aan archeologische 
sporen behouden gebleven, met onder andere resten van schepen,
kades, houten beschoeiingen en organisch materiaal, dat elders
langs de Limes veelal verloren is gegaan.

Beleving van een wereldmonument
De Limes is, ondanks het verborgen karakter van de fysieke restan-
ten, zeker niet onzichtbaar. De structuur en loop van de Romeinse
grens is herkenbaar in plaatsen die ontstaan zijn op of rond de
ruïnes van Romeinse castella, zoals Utrecht en Woerden. Soms
komen de sporen van de Limes letterlijk aan het licht: delen van de
grensweg zijn opgegraven en er zijn aanlegplaatsen ontdekt, zoals
in de Vinex-locatie Leidsche Rijn en in Bunnik bij de aanleg van de
N421. Op het Domplein in Utrecht kunnen bezoekers meters onder
de grond afdalen om zelf de restanten van het stenen castellum uit
de vroege 3de eeuw te ontdekken (DOMunder).

Omdat zichtbare overblijfselen van de Limes op grotere schaal
ontbreken, wordt geput uit een ruim assortiment van andere mid-
delen om de aandacht van het publiek te vestigen op het verborgen
erfgoed: van visualisaties of kunstwerken die belangrijke sporen 
in de grond markeren tot nieuwe media-applicaties en games.
Natuurlijk kan het roerende materiële erfgoed uit deze periode
bekeken worden in musea en tentoonstellingen op locatie. In de
toekomst mag dit uitzonderlijk erfgoed zich mogelijk verheugen op
een plaats op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Nederland en Duits-
land willen samen de Neder-Germaanse Limes toevoegen aan het
bestaande Werelderfgoed Frontiers of the Roman Empire, waar de
beroemde Hadrian Wall in Engeland, de Antonine Wall in Schot-
land en de Obergermanisch-Raetische Limes in Zuid-Duitsland
reeds deel van uitmaken.

Geschiedenis
Reeds voor de komst van de Romeinen fungeerde de Rijn als
natuurlijke grens. Caesar memoreert in zijn De Bello Gallico, het
werk dat hij als politieke propaganda schreef over de Gallische
Oorlogen (58-51 v. Chr), dat de Belgae de dappersten waren van heel
Gallië ‘omdat ze het verst van de Romeinse beschaving woonden,
geen contact hadden met handelaars, die luxeartikelen importeer-
den waarvan men verzwakt zou raken, en omdat zij regelmatig
oorlog voerden met de Germanen, een buitengewoon ruig volk aan
de andere kant van de Rijn’. Caesar veroverde Gallië tot aan de Rijn,
maar naar zou blijken was deze verovering verre van solide en sta-
biel. Caesar poogde dit op te lossen door zijn beproefde verdeel-en-
heerstactiek: het sluiten van verdragen met bepaalde stammen,
terwijl hij andere stammen juist op afstand hield en verbood om
zich binnen het Romeinse Rijk te vestigen. Naar verluidt zijn zo 
de Bataven en Cananefaten als bondgenoten de grensregionen 
binnengetrokken. De noordelijkste regionen bleven echter licht 
ontvlambaar, met als gevolg dat Caesars opvolger Augustus 
(27 v. Chr.-14 n. Chr.) zich genoodzaakt zag om ten strijde te trekken
tegen de stammen aan de overzijde van de Rijn.

Germania capta
Augustus had grootse plannen: hij wilde het nieuw te veroveren
gebied inrichten als een nieuwe provincie Germania en trof voor-
bereidingen om Keulen als de politieke en administratieve hoofd-
stad in te richten. Zijn ambities kregen een flinke tegenslag te ver-
duren toen 18.000 Romeinse soldaten in het jaar 9 n.Chr. een ver-
nietigende nederlaag leden in het Teutoburgerwoud. De Romeinen
trokken zich terug uit de Over-Rijnse gebieden, maar getuige de
expedities die daarna werden ondernomen was het idee van één
Germania nog niet losgelaten. Maar keizer Tiberius (14-37 n.Chr.)
maakte in het jaar 16 n.Chr. voorlopig een eind aan dergelijke 

Geheel boven • Impressie van het castellum Laurium in de parkeergarage

onder het kerkplein te Woerden. Tekening Ulco Glimmerveen.

Boven • Transformatorkastje met op de vier zijden in de windrichtingen voor-

stellingen van een Romeins landschap rond Houten met een Romeinse villa,

een inheemse nederzetting, castellum Fectio en infrastructuur van de Limes.

Tekeningen door Mikko Kriek. 
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expedities. De nieuwe provincie zou er voorlopig niet komen, 
wat voor de Rijnzone een periode van bestuurlijke onzekerheid
inluidde.

De latere keizers Caligula (37-41) en Claudius (41-54) onder-
namen nieuwe pogingen tot inlijving van Germaans gebied, zonder
noemenswaardig succes. Uiteindelijk besloot keizer Domitianus
(81-96), nadat Romeinse troepen in 83 terrein hadden veroverd 
op de Chatten in Zuidwest-Duitsland, dat Germania veroverd was. 
Hij gaf zichzelf de eretitel Germanicus en liet munten slaan met 
de opdruk Germania capta. Bestuurlijk gezien werd de ooit door
Caesar beoogde provincie Germania definitief opgegeven. In plaats
daarvan werd het Romeinse Rijngebied afgescheiden van Gallia
Belgica en onderverdeeld in de provincies Germania Superior
(Boven-Germanië) en Germania Inferior (Neder-Germanië), 
verwijzend naar de positie ten opzichte van de beneden- en 
bovenloop van de Rijn.

Bufferzone
Van Caesars troepen zijn in Nederland geen sporen gevonden.
De eerste tekenen van militaire aanwezigheid vinden we in het
legioenskamp (castrum), dat ten tijde van Augustus omstreeks 
het jaar 19 v.Chr. in Nijmegen werd aangelegd. In de periode 
tussen ongeveer 5 v.Chr. en 15 n.Chr. werden legerkampen gebouwd
op verschillende strategische posities die toegang boden tot het 
vrije Germanië: Velsen, Vechten en Arnhem-Meinerswijk.
De eerste basis van wat zich zou ontwikkelen tot de Limes werd
hiermee gelegd. De volgende serie forten langs de Rijn werd in
40-41 n.Chr. in West-Nederland gebouwd onder keizer Caligula,
die van plan was om een militaire expeditie naar Britannia te onder-
nemen. Het is daarom aannemelijk dat deze forten gericht waren
op het ondersteunen van deze militaire operatie en het beveiligen
van bevoorradingstransporten over de Rijn. Weliswaar blies Cali-
gula de overzeese plannen af, zijn opvolger Claudius kwam in een
gespreid bed en klaarde de klus in 43 n.Chr. alsnog. Met de inlijving
van Britannia in het Romeinse Rijk werd de functie van de Rijn als
verbindende militaire transportader nog belangrijker.

Na het jaar 47 werd de fortenreeks langs de westelijke Rijn-
loop verder verdicht. Keizer Claudius had de Neder-Germaanse
commandant Corbulo teruggefloten: het was niet de bedoeling
dat deze op militaire expeditie ging aan de overzijde van de Rijn 
om Germaanse piraten te bestrijden; hij moest zich terugtrekken
achter de Rijn. De Romeinse invloedsfeer strekte zich wel uit tot in
het gebied aan de overzijde van de Rijn; er werd als het ware een
bufferzone aangehouden, die voor het gebruik van het leger was
gereserveerd. 

Germaanse stammen mochten zich daar niet vestigen, zo luidt
het verhaal, dat Tacitus ons vertelt over de twee Friese ‘koningen’
Verritus en Malorix. Zij reisden af naar Rome om hun beklag 
te doen, nadat hen te kennen was gegeven dat zij niet welkom
waren in de buurt van de Rijn. Maar zonder het gewenste resultaat:
de zone bleef voor het Romeinse leger. Als troostprijs, of was het
een zoethoudertje, ontvingen zij het Romeins burgerschap.
Er zijn meer vergelijkbare verhalen bekend uit de literatuur,
zoals over Boiocalus, leider van de Ampsivariërs. Voor hem liep
het beduidend minder goed af: na een mislukte poging tot opstand
tegen Rome werden zijn onderdanen aan hun lot overgelaten,
sloegen ze aan het zwerven en werden uiteindelijk, zo wil de
overlevering, vermoord of als slaven verkocht.

Wederopbouw 
Beheersing van de waterwegen was in de Rijndelta een eerste ver-
eiste, zoals blijkt uit de keuze voor de locaties van castella en wacht-
torens. De wachttorens werden voor het merendeel pal aan de rivier
aangelegd, terwijl castella op veilige afstand van het water kwamen
te liggen en vaak op een hoogte werden gebouwd. Het ongemak van
frequente overstromingen in de Rijndelta woog kennelijk niet op
tegen het voordeel van een strategische positie aan de rivier. Zo
werden castella aangelegd op de zuidoever van de Rijn, vrijwel
steeds op plaatsen waar zijtakken toegang gaven tot het voor- en
achterland. De vondst van wachttorens in Leidsche Rijn, waarvan
de oudste dateert van rond het jaar 50, schetst eenzelfde beeld:
ze stonden dicht bij de rivier, met zicht op een volledige bocht.
Ongetwijfeld zal er tussen de verschillende locaties langs de rivier
een weg over land hebben gelopen, maar uit deze vroege periode is
daarvan niets terugevonden.

Nadat Romeinse versterkingen tijdens de Bataafse opstand in de
jaren 69-70 op grote schaal, tot in Xanten aan toe, waren verwoest,
waren herbouw en nieuwbouw noodzakelijk. Onder de Flavische
keizers, Vespasianus, Titus en Domitianus (69-96) werd de verbin-
dingsweg omgevormd tot een echte doorlopende grensweg. Over
deze verharde weg konden in hoog tempo troepen worden ver-
plaatst tussen de militaire steunpunten. Dat gebeurde in de jaren
80 ook op grote schaal, toen manschappen ingezet werden in het
Donaugebied, waar de Daciërs voor problemen zorgden. 

Reconstructie Romeinse wachttoren bij fort Vechten.
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De weg werd ook de belangrijkste doorgaande landroute voor
personen- en handelsverkeer in Noordwest-Europa. In strategisch
en economisch opzicht was de weg daarom voor het Romeinse leger
van levensbelang. Het stak daarom veel energie in het onderhoud.
Daar kwam het nodige technisch vernuft bij kijken, onontbeerlijk
voor wie het enigszins droog wilde houden in de bijzondere land-
schappelijke situatie van onze streken, met sterk wisselende water-
standen in een wijd meanderende Rijn.

Rond het jaar 100 werd de infrastructuur langs de Rijn op
grote schaal verbeterd en uitgebreid. Wellicht waren deze ingrepen
erop gericht om de grenszone met geringere bezetting te kunnen
beheersen, want kort na het jaar 100 werden opnieuw grote aantal-
len soldaten aan het gebied onttrokken om zuidelijker langs de
Limes strijd te leveren in de Dacische Oorlogen (101-102 en 105-106).
In de jaren 123-125 kreeg de Limes een grondige, systematische
opknapbeurt. Onderzoek in Leidsche Rijn heeft aangetoond dat
in het jaar 125, drie jaar na het bezoek van keizer Hadrianus aan
de Limes, het tracé van de grensweg werd verlegd. Daarbij kreeg
de weg zelf een nieuwe houten bekisting. De recent aangetroffen
Limesweg bij de Rietsloot in Bunnik duidt eveneens op werkzaam-
heden in het midden van de jaren twintig van de 2de eeuw. Vanaf
deze tijd vonden veel minder verplaatsingen van troepen plaats.

Frankische invallen
In de tweede helft van de 2de eeuw stond de Romeinse rijksgrens
weer onder druk. Germaanse groepen van buiten het rijk zagen
zich door veranderende machtsverhoudingen in hun leefgebied
gedwongen om elders hun heil te zoeken en rammelden aan de
poorten. De onrust in het vrije Germanië zette door en zorgde voor

nieuwe allianties, met krachtige groepen als Alemannen, Goten en
Franken tot gevolg. Deze onrust, in combinatie met een bijna voort-
durende strijd om het keizerschap en de negatieve gevolgen daar-
van voor de grensverdediging, zorgde ervoor dat de aanvallen van
buitenaf op het Romeinse Rijk in de loop van de 3de eeuw heviger
werden. Rond 257-260 vond een eerste grote inval van Frankische
troepen plaats. Zij wisten door te stomen tot diep in Gallië en het
Iberisch schiereiland. Na een periode van relatieve rust, was het in
275-276 weer raak. Ditmaal braken de Franken door de rijksgrens
heen, volgens de overlevering alle forten langs het noordelijk deel
van de Neder-Germaanse Limes verwoestend.

Deze situatie leidde tot een reorganisatie van het militaire appa-
raat, waarbij het accent verschoof van permanente stationering van
troepen langs de Limes naar mobiele ruitereenheden die snel kon-
den ingrijpen. Keizer Constantijn (306-337) breidde dit systeem
uit en stationeerde eenheden van een soort interventiekorps in de
versterkte steden in het achterland. Langs de Limes werd op enig
moment nog een poging tot vaste grensverdediging ondernomen
in de vorm van zogenaamde burgi: kleine, versterkte forten, veelal
aangelegd op het terrein van een verlaten kamp. Tevens zijn uit
deze periode versterkingen aan de overzijde van de Rijn bekend,
die fungeerden als vooruitgeschoven post voor expedities in vijan-
delijk gebied. Tot in de 5de eeuw wisten de daadkrachtigsten onder
de Romeinse keizers de Limes te herstellen en invallers onder
controle te houden. De Frankische koningen, volgens eigen
zeggen de rechtmatige opvolgers van de Romeinse keizers, namen
de overblijfselen in bezit en schonken die later aan kerkelijke
instanties. Zo kwamen de meeste restanten van de Limes in
Utrecht uiteindelijk in handen van de Utrechtse bisschop.

Uitsnede uit een Italiaanse versie van de Peutingerkaart. Deze 13de-eeuwse kaart, genoemd naar de humanist Konrad Peutinger uit Augsburg die de kaart

in 1507 in bezit kreeg, gaat terug op een Romeinse routekaart van omstreeks 365 n.Chr. Hoofddoel van deze kaart was om de wegen tussen de steden aan

te geven. De reiziger had voldoende houvast aan de plaatsnamen, afstandsvermeldingen, zijwegen, symbolen voor de herkenning van speciale locaties

(badplaatsen, forten) en de namen van rivieren, zeeën en gebergten. Tussen de Fl. Renus (Rijn) en de FL. Patabus (Maas) lopen twee dunne gekartelde

lijnen. Deze wegen beginnen bij Lugduno (Brittenburg bij Katwijk?) en komen samen in Noviomagi (Nijmegen). Daartussen lezen we de namen van forten:

Pretorium Agrippine (Valkenburg), Matilone (Leiden), Albanianis (Alphen a/d Rijn), Nigropullo (Zwammerdam), Lauri. (Woerden), Fletione (Hoge Woerd

bij Vleuten?), Levefano (Wijk bij Duurstede), Carvone (Kesteren) en Castra Herculis (Meinerswijk bij Arnhem?). Tussen de forten zijn in Romeinse cijfers

de afstanden aangeduid in Gallische mijl- of leuga-eenheden (1 leuga = 2200 tot 2500 meter). De VII tussen Lauri en Fletione staat dus voor 15 tot 17 km.
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Inrichting: bewaakte transportader
De Romeinen wisten ook dat de afstand over rechte wegen het
kortst was. Maar de oeverwallen van de Rijn waren bochtig en
doorsneden door talloze geulen en zijstromen. Bij de aanleg van de
weg moesten bochten worden afgesneden en zijrivieren worden
overbrugd. Tegen wateroverlast lag het wegdek veelal verhoogd op
een dijklichaam. Om afkalving te voorkomen werden over kilome-
ters afstand zware beschoeiingen tegen het talud geslagen. Langs
de weg lagen op gezette afstanden militaire steunpunten. Rivier-
splitsingen waren om strategische redenen de favoriete locaties.
Deze steunpunten bestonden uit castella: versterkte garnizoens-
kampen met elk een bezetting van minimaal enkele honderden 
soldaten. Tussen de castella in, direct aan de rivier, stonden kleinere
wachtposten en signaaltorens.

Van de omstreeks achttien in ons land gebouwde castella liggen
er vier in de provincie Utrecht: in het centrum van Woerden 
(Laurium), op de Hoge Woerd ten noorden van De Meern (Fletio?),
op het Domplein in Utrecht (Traiectum) en vlak naast het 19de-
eeuwse Fort Vechten (Fectio). Een vijfde castellum, Levefanum
onder Wijk bij Duurstede, lag in de uiterwaarden van de Lek bij
Rijswijk, net op Gelders grondgebied. Deze is door de gewijzigde
loop van de rivier geheel verspoeld. De opzet van een Romeins
legerkamp was in beginsel altijd hetzelfde. Alle hadden een recht-
hoekig grondplan waarvan de maten per fort enigszins verschilden.
Traiectum was 125 bij 150 meter groot, Fectio was het grootste
Romeinse castellum van ons land en mat 150 bij 180 meter. Een
castellum bestond uit drie stroken, waarbij de eerste twee geschei-
den worden door de hoofdweg (via principalis). De via praetoria
stond daar haaks op, met in het verlengde de via decumana.
Parallel daaraan verdeelden kleinere straten het kamp in blokken.
In het centrum lag het hoofdkwartier (principia)met daaromheen
de vertrekken van de commandant (praetorium), de ziekenboeg,

werkplaatsen en opslagschuren. De soldaten verbleven in groepen
van acht in barakken.

Bij de meeste forten in Nederland is er sprake van een afwijkend
grondplan: de retentura, het achterste deel van een kamp voor 
extra huisvesting, ontbreekt, wat het geheel eerder een vierkante
dan rechthoekige vorm gaf. Dit is bijzonder, want buiten ons land
komt dit zelden voor. Het is daarmee aannemelijk dat deze vorm
afgestemd is op de functie of mogelijkheden ter plaatse. Aangezien
er op de plekken waar deze ‘gereduceerde’ forten zijn aangelegd
voldoende ruimte was om een ‘normaal’ fort aan te leggen, wordt
verondersteld dat de aanpassing is ingegeven door de functie. Een
dergelijk grondplan kon in de stad Utrecht en in mindere mate in
Vechten gereconstrueerd worden. Van de castella in Woerden en
Hoge Woerd is het binnenterrein onvoldoende onderzocht om daar
een uitspraak over te doen. Aanvankelijk zijn de castella opgetrok-
ken uit hout. Eind 2de, begin 3de eeuw wordt overgestapt op steen-
bouw. Kleinere militaire posten zijn tot nu toe alleen gevonden in
de Vinex-locatie Leidsche Rijn, maar vermoed wordt dat ze ook in
de buurt van Houten en ten zuidwesten van Cothen liggen.

Bij een castellum ontstonden langs de uitvalswegen in de loop
der tijd grafvelden en een kampdorp (vicus). Zo’n kampdorp was
een burgerlijke nederzetting die gericht was op het naastgelegen
militaire fort. In de vicus verbleven handelaren en ambachtslieden,
maar ook vrouwen en kinderen van soldaten en veteranen. Het is
goed mogelijk dat vici een regionale functie hadden als economisch
en religieus centrum voor het achterland, daar waar een puur bur-
gerlijk regionaal centrum ontbrak.

Naast deze militaire basisinfrastructuur zijn in de Limeszone ook
andere sporen overgebleven; sporen die direct verband houden
met het water, zoals aanlegplaatsen voor schepen, botenhuizen,
scheepswrakken, kadebeschoeiingen, maar ook heuse waterwer-
ken. Reeds onder Augustus werd een strekdam aangelegd bij de 

Een impressie van het castellum Laurium (Woerden) met de Oude Rijn op de achtergrond. Tekening Ulco Glimmerveen. 
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splitsing van de Waal en de Rijn, met als doel de waterstroom in
de Rijn te verhogen: de Drususdam. In diezelfde tijd werd het
kanaal van Drusus gegraven, dat vermoedelijk de Rijn verbond
met de Geldersche IJssel. Ook West-Nederland kent een Romeins
kanaal: de Corbulogracht, gegraven als binnenlandse doorgang
tussen Rijn en Maas. Op enkele plekken in de provincie Utrecht
is de directe invloed van de Limes op het bewoningspatroon tot
zeker tien kilometer ten zuiden van de Rijn aantoonbaar. Ook langs
de noordoever van de Rijn zal de invloed van de militaire aanwezig-
heid te merken zijn geweest.

Ligging: van Levefanum naar Laurium
Het militaire deel van de Limeszone concentreerde zich in een
smalle strook langs de Rijn en de weg. De weg volgde zoveel 
mogelijk de zuidelijke oever van de Kromme en Oude Rijn. Direct
aan de rivier was het gevaar voor overstroming groot; hier en daar 
is een veiliger route gekozen of zijn versterkingen aangebracht.
Helaas zijn door latere verleggingen van Rijn en Lek de meeste
stukken weg in de buurt van Wijk bij Duurstede verdwenen. 

Maar er bestaan wel vermoedens waar de weg heeft gelopen; de 
eerste mogelijkheid is de zuidelijke rand van de toen nog actieve 
meandergordel van de Kromme Rijn.

Een tweede variant zou veel meer landinwaarts gelegen kunnen
hebben: op de Werkhovense stroomrug en op de bredere en minder
overstromingsgevoelige Houtense stroomrug. Ten noordwesten
van Wijk bij Duurstede is dit traject in de richting van Houten af te
leiden uit de vrijwel rechte lijn die zich aftekent in de ligging van
Romeinse vindplaatsen. Deze vondsten verwijzen waarschijnlijk
naar nederzettingen en sporen van activiteiten die op deze weg
georiënteerd waren. Bijkomend voordeel was dat een vrijwel recht
traject naar Vechten (Fectio), het volgende fort, kon worden geko-
zen. Dat dit het meest waarschijnlijke tracé is, blijkt ook uit een
paar honderd meter lange grindlaag die in het najaar 2004 ten
westen van Werkhoven is aangetroffen.

In 2013-2014 werden langs de Achterdijk tussen Vechten en Bunnik
sporen van de Limesweg gevonden: een vrijwel recht stuk weg
bestaande uit een grindverharding van circa vijf meter breed. De

Ontdekking bij De Meern van de Limesweg en een Romeins schip, dat aan de zijkant van de weg was afgezonken. Inmiddels is het wegtracé in de nieuwbouw

opgenomen. Luchtfoto van maart 2003.
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weg loopt van de ene oeverwal naar de andere, waarbij ze een natte
laagte letterlijk overbrugt. Datering van de houten palen, die hier als
wegbeschoeiing fungeerden, wijst erop dat de weg rond 73-74 werd
aangelegd en in de jaren 124/125 werd meegenomen in de structu-
rele herstelronde. Ten noordoosten van Houten zou de oever van 
de Kromme Rijn weer opgezocht kunnen zijn. Ter hoogte van
Vechten buigt de weg in westelijke richting af en volgt daarna een
van de oudere meanders van de Kromme Rijn, de Oudwulverbroek-
se stroomrug. De plaats van het Fort Fectio ligt tegenover het punt
waar omstreeks het begin van onze jaartelling de Utrechtse Vecht
van de Rijn aftakte. Vechten moet kort na de jaartelling aangelegd
zijn als bevoorradingspunt en uitvalsbasis voor de uitbreiding van
het Romeinse Rijk richting de Elbe: via de Vecht kon men in die tijd
het Oer-IJ en vervolgens de monding van de Elbe bereiken. Moge-
lijk heeft Fectio in die periode ook gediend als vlootstation voor de
Germaanse vloot (classis Germanica). Hier zijn echter geen bewij-
zen voor gevonden. Voorts zal Fectio een ondersteunende rol 
hebben gespeeld bij de veroveringsexpedities richting Engeland.

In de 1ste eeuw schoof de afsplitsing van de Vecht geleidelijk op in
noordoostelijke richting. De aanleg van een nieuw fort, Traiectum,

werd noodzakelijk en dit kwam te liggen op de zuidoever van de
Rijn, ter plaatse van het huidige Domplein. Anders dan Fectio kreeg
dit castellum van meet af aan een defensieve taak, bemand door
voetvolk: invallers vanuit het Friese gebied werden hier tegengehou-
den. Met de bouw van het kleinere Utrechtse fort in de jaren 40
n.Chr. was de rol van Fectio zeker niet uitgespeeld. In dit grote fort
werd een soort strategische reserve gelegerd van ongeveer duizend
man, merendeels cavaleristen. Na het vertrek van het Romeinse
legioen uit Nijmegen aan het begin van de 2de eeuw lag hier de
grootste militaire eenheid in onze streken met een omvangrijke
burgernederzetting, die zich in elk geval ten oosten en zuiden van
het fort uitstrekte.

Vanaf Utrecht volgt de Romeinse weg waarschijnlijk weer de oever
van de Oude Rijn. Het harde bewijs hiervoor ontbreekt. Hard bewijs
is er wel vanaf de Hoge Woerd ten noorden van De Meern en verder
in westelijke richting. Daar hebben archeologen de Romeinse weg,
een grindweg met houten beschoeiing van vier tot vijf meter breed,
over een afstand van ongeveer vier kilometer gelocaliseerd, tot aan
het gegraven deel van de Leidsche Rijn. Vooral het stuk over de zui-
delijk gelegen Heldammer stroomrug, onder de huidige Leidsche

Reconstructie van castellum Fectiomet de Limeswegen en de oude Rijnlopen op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland. Bij de aanleg van de parkeer-

plaats voor Oud-Amelisweerd is een ijzeren wielband uit de Romeinse tijd aangetroffen in de oever van een oude Rijnloop. Misschien hoorde het bij een wiel van

een Romeinse wagen, die te hard reed en in de rivier was terecht gekomen. In geel de vroegmiddeleeuwse wegen en de namen van de historische boerderijen.

Bij De Mast zien we een paar ingezakte stukken grond in het weiland. Een luchtfoto uit 2003 toont op deze plek de contouren van een gebouwencomplex (zie

inzet). Misschien zijn dit de resten van de middeleeuwse kapel Wiltenburg die hier ergens gestaan moet hebben. 
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Rijn, draagt bij aan onze gedetailleerde kennis over de Limesweg.
Het bewijst dat de Romeinen een veiliger alternatief achter de
Oude Rijn hebben opgezocht, net zoals zij dat in het Kromme Rijn-
gebied lijken te hebben gedaan. Ter hoogte van Harmelen raken
we het zicht op de weg weer kwijt. Misschien hebben de Romeinen
de meander van de Oude Rijn in polder Breeveld afgesneden om
recht door te lopen naar hun volgende castellum Laurium in het 
centrum van het huidige Woerden. Misschien ligt de weg wel 
onder een oud voetpad dat nog op 18de-eeuwse kaarten is te zien.

De concentratie van bewoning en andere activiteiten gerelateerd
aan de Limes is het hoogst in het Kromme Rijngebied. Daar boden
oudere, brede stroomruggen goede mogelijkheden voor bewoning.
Tussen Vechten en Wijk bij Duurstede liggen vele tientallen archeo-
logische vindplaatsen uit de Romeinse tijd. In de eerste eeuwen
na Christus bestond hier waarschijnlijk een vrijwel aaneengesloten
gecultiveerd landschap, dat zich tot tien kilometer ten zuiden van 

de Kromme Rijn uitstrekte. Het gebied maakte deel uit van het
noordwestelijke deel van de civitas Batavorum, een bestuurlijke 
eenheid waarvan de exacte omvang en begrenzing niet bekend is,
maar die zich in elk geval tot aan Utrecht zal hebben uitgestrekt.
Onder de Bataafse bevolking werden structureel manschappen
gerekruteerd als een vorm van belastingbijdrage (tribuut). 

Het achterland specialiseerde zich hier dan ook niet in gewas-
sen, zoals in de zuidelijkere ‘villalandschappen’ gebruikelijk was,
maar in het fokken van runderen en paarden, die gretig aftrek von-
den bij het leger. Bij Houten lag mogelijk een regionaal centrum, al
kan het ook goed mogelijk zijn dat deze functie werd vervuld door
de kampdorpen bij Fectio en Levefanum. Ten westen van Utrecht 
is de zone smaller, omdat de Rijn hier ingeklemd ligt tussen uit-
gestrekte veenmoerassen.

Tekening van het Domplein door archeoloog A.E. van Giffen uit 1949, waarop recentelijk de opgravingen tot en met 2013 zijn ingetekend. 

In rood zijn de contouren van het castellum aangegeven.
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De Grebbelinie is een in noord-zuidrichting lopende verdedigings-
linie in de Gelderse Vallei tussen de Nederrijn en het Eemmeer. 
Het is een waterlinie die in de tweede helft van de 18de eeuw is 
aangelegd ter verdediging tegen de vijand uit het oosten. Kort voor
de hevige gevechten begin mei 1940 is de linie nog verbeterd met
meer dan honderd betonnen kazematten, talrijke veldversterkingen
en loopgraven. Na de opheffing als verdedigingslinie in 1951 zijn 
delen van de liniewal afgegraven en de aardwerken overwoekerd.
De belangrijkste sluizen zijn nog aanwezig en gerestaureerd. Een
enkel aardwerk is gereconstrueerd. Tegenwoordig manifesteert de

Grebbelinie
van voorpost naar Valleistelling 

‘Wat baat hier persoonlijke moed. ’t Is een stomme, wrede 

machinedood, waaraan men weerloos is overgeven. Wat al 

verhalen doen de ronde! Verhalen van onstuimige dapperheid, 

grote koelbloedigheid, maar ook van misdadige zorgeloosheid 

en lafhartigheid naast duivels verraad. Wat is er aan den Grebbeberg

gevochten. “Teufelsberg” noemden de Duitsers hem.’

H.O.B. Blijdenstijn, directeur kweekschool te Amersfoort, Dagboek, 18 mei 1940
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Grebbelinie zich als een groen lint door het landschap. In de Greb-
belinie worden de Eemdijk in het noorden en de rand van de Heu-
velrug in het zuiden als natuurlijke barrières benut om de oostelijk
gelegen gebieden bij oorlogsdreiging onder water te kunnen zetten.
Tussen Amersfoort en Veenendaal is een 25 kilometer lange linie-
wal opgeworpen waarlangs tussen 1937 en 1940 het Valleikanaal is
aangelegd. De Grebbesluis bij Rhenen zorgde voor de inlaat van 
het inundatiewater uit de Nederrijn. Daarnaast benutte men de 
Gelderse beken voor de inundaties. De schutsluis bij Spakenburg
zorgde voor de inundatie van het noordelijke deel, mocht er onvol-
doende water in de Nederrijn zijn. De Slaperdijk ter weerszijden
van de Emmikhuizerberg diende als kering van het noordelijke en

zuidelijke water. Om het water te kunnen vasthouden, zijn dwars 
op de linie aan de oostzijde keerkaden opgeworpen. Deze kaden 
verdelen het inundatiegebied in elf kommen. Een twintigtal dam-
sluizen in de keerkaden regelde de inundaties van de kommen. Ter
verdediging van de sluizen en de keerkaden zijn diverse aarden for-
ten, voorposten en schansen aangelegd, vooral rond de Slaperdijk. 

Geschiedenis
Precies op het smalste stuk van Nederland, tussen de Rijn en de
Zuiderzee, werd als oostelijke poort naar Holland de Grebbelinie
aangelegd. Het heeft veel inspanning en kunstgrepen gekost om
deze waterlinie aan te leggen door een strook klei in het zuiden,
veen in het noorden en zand ertussen in. Onbetrouwbare watertoe-
voer van de Rijn en een groot hoogteverschil tussen Spakenburg en
Rhenen speelde deze linie parten. Het pas aanleggen van verdedi-
gingswerken bij acute oorlogsdreiging is de rode draad die door de
ontstaansgeschiedenis van de Grebbelinie loopt. Bijzonder is dat
deze voorpostenlinie van de Hollandse Waterlinie haar 18de-eeuwse
aarden verdedigingswerken en inundatie-infrastructuur nog gro-
tendeels bezit. Kortstondig gepromoveerd tot hoofdverdedigings-
linie van ons land, is de Grebbelinie slechts éénmaal onder water
gezet, namelijk in 1939-1940.

Schansen en plannen 1589-1741
Plannen voor de aanleg van een verdedigingslinie in de moerassige
Gelderse Vallei dateren al uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).
Van een in 1589 geplande eerste linie van vijf schansen bij Eem-
brugge, Amersfoort, Woudenberg, Emmikhuizerberg en Rhenen is
alleen die bij Woudenberg uitgevoerd. Hier kwamen vanuit Amers-
foort en vanuit Scherpenzeel de ‘principaelste wegen’ samen die
naar Utrecht leidden. Door tegenwerking van Holland kwam ook
van een tweede poging in 1627 tot aanleg van een verdedigingswal
niets terecht. In 1629 werd de Woudenbergse schans in staat van
verdediging gebracht toen Spaansgezinde legers plunderend over
de Veluwe trokken om het Staatse leger van Frederik Hendrik weg
te lokken van zijn aanval op Den Bosch. Ook bij Veenendaal kwam
een nieuwe schans, op de kruising van de Slaperdijk met de
Schoonebeker Grift. Kort daarvoor had het oude bisschoppelijke
kasteel Ter Eem al een nieuw vestingwerk gekregen met stevige 
bastions. 

Bij nadering van een Spaans-Duits leger onder leiding van Ernst
van Montecucoli sloeg de bezetting van de Woudenbergse schans
op de vlucht. Amersfoort was zo een gemakkelijke prooi en werd
ingenomen. Zeker honderd huizen bij Veenendaal gingen in vlam-
men op. Door die brandstichting kreeg de bij de schans gelegen her-
berg de naam ‘Roode Haan’, als symbool voor waakzaamheid. Elf
dagen later en na betaling van een 1.000 gulden vertrok Montecuco-
li weer uit Amersfoort met zijn 12.000 man. Een verdere Spaanse
opmars naar het westen werd geblokkeerd door de inundaties van
de Utrechtse linie tussen Muiden en Vreeswijk. De Staten van
Utrecht besloten toen ‘een retrenchement of wal te doen maken
vanaf de Grebbe tot aan de Zuiderzee’, zodat ook de stad Utrecht
beschermd kon worden. Stadhouder Frederik Hendrik zag liever 
de linie langs de Vaartsche Rijn versterkt met een borstwering. 
Holland frustreerde de Utrechtse plannen door zich te concentre-
ren op de aanleg van een eigen, veel westelijker gelegen waterlinie.
Na de Vrede van Munster in 1648 verdween de aandacht voor de
nieuwe Grebbelinie. Men vertrouwde op de IJssellinie. 

Boven • Liniewal langs het Valleikanaal.

Midden • Drie aardwerken bij Spakenburg, alle op de oostelijke zeedijk

gericht. Detail kaart omstreeks 1790 door J.L. van der Meer. 

Rechts • Kaart van de Grebbelinie met de inundatiegebieden op het Actueel

Hoogtebestand Nederland. 
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Het 100.000 man sterke leger van Lodewijk XIV brak in 1672 echter
met gemak door de IJssellinie, maar liep vast in de inundaties van
de Oude Hollandse Waterlinie. De grote effectiviteit van een water-
linie was nu voor het eerst bewezen. Om meer tijd te krijgen voor
het stellen van inundaties moest de vijand vertraagd worden met
een voorverdediging van Holland. Een voorstel in 1672 voor een 
volledige waterlinie werd van tafel geveegd. Om het gebied tussen
Spakenburg en Veenendaal onder water te kunnen zetten moest het
waterpeil van de Nederrijn zeven meter hoger zijn en dat was zon-
der grote investeringen onmogelijk. Men koos voor de verbetering
van de Oude Hollandse Waterlinie. In 1701 maakte de vestingbouw-
kundige Menno van Coehoorn een nieuw plan voor de Grebbelinie. 
Het plan verdween in de la toen de Fransen in 1702 waren terug-
gedreven. Aan de Spaanse Successieoorlog kwam in 1713 een einde.

Bij de Vrede van Utrecht in dat jaar werden de grenzen in Europa
bepaald. Frankrijks huidige noordgrens is toen definitief vast-
gesteld. 

Liniewal en keerkaden 1743-1755
In 1741 bracht de Directeur-generaal der Fortificatiën, Bernard de
Roy, de gehele Vallei in kaart. De Oostenrijkse Successieoorlog
(1740-1748) was uitgebroken. Nu was er geen uitstel meer mogelijk,
want de Franse legers rukten weer op en hadden in 1744 moeiteloos
de barrièresteden in de Zuidelijke Nederlanden gepasseerd. De
Oude Hollandse Waterlinie lag te ver naar het westen. Er moest een
meer vooruitgeschoven linie komen. Dit ondanks de twijfels die we
in de verschillende plannen vinden over de uitvoerbaarheid van een
betrouwbare inundatie in de Gelderse Vallei. 

In de periode 1743-1755 werden de eerste werken in de Grebbe-
linie aangelegd. Om het gebied tussen de in 1652 aangelegde Sla-
perdijk en Amersfoort gecontroleerd onder water te kunnen zetten,
wierp men in de jaren 1745 en 1746 een aarden liniewal op. Daarbij
werden zoveel mogelijk de bestaande waterlopen als de Luntersche
Beek, de Modderbeek en de Asschatterbeek gevolgd. De wal kreeg
een kruinbreedte van twee meter met een wisselende hoogte van 
1,8 tot 3,5 meter. Over deze wal konden de troepen gemakkelijk ver-
plaatst worden. Om het van zuid naar noord aflopend waterpeil te
kunnen beheersen, werden aan de oostzijde, dwars op de liniewal,
keerkaden aangelegd die het inundatiegebied in kommen met een
eigen waterpeil indeelden. In eerste instantie kwamen er vier keer-
kaden: de Groeperkade, de Lambalgerkade, de Roffelaarskade en de
Asschatterkade. Van de vijfde kade bij Amersfoort, het Voetpad, is
mogelijk het huidige Zeevaarderspad een restant. Deze keerkaden
zorgden ervoor dat het water niet richting Bunschoten zou weg-
stromen. Voor watertoevoer zorgden de schutsluis bij de Grebbe-
berg en, in mindere mate, de zeesluis bij Spakenburg. Damsluizen
in de keerkaden dienden om het waterpeil in de kommen op niveau
te houden en voor het vullen van de lager gelegen kommen. De
belangrijke Grebbesluis kreeg in 1743 als eerste een verdedigings-

Antitankversperringen van spoorstaven in beton uit 1939-1940 ter afsluiting

van de dijkbermen ten oosten van Spakenburg. 

Liniedijk langs de Eem met de Spaanse redoute als wachttoren bij de Glashut. Op de achtergrond een houtzaagmolen en de torens van Amersfoort. 

Tekening door Jan de Beyer uit 1749. 
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werk in de vorm van een hoornwerk. Dat jaar, nog voordat de linie-
wal was aangelegd, wierp men een tweede hoornwerk op ter
bescherming van de toegang via de Buursteeg, nu de Klompersteeg.
Voorts werden bij Spakenburg, Glashut (Amersfoort) en de Roode
Haan (Emmikhuizen) wachttorens gebouwd, de zogeheten Spaanse
redoutes. Toen Lodewijk XV zijn leger terugtrok en in 1748 de Vrede
van Aken werd gesloten, ging het werk aan de nieuwe linie nog
door tot 1755. 

Versterkingen 1786-1793
In 1786 werd het werk weer opgepakt wegens toenemende Franse
oorlogsdreiging. Onder leiding van Carel Diederik Du Moulin 
kwamen tijdens deze tweede fase verdedigingswerken ter bescher-
ming van de sluizen en de keerkaden. De Grebbesluis kreeg een
Rijnbatterij, een Bergbatterij en drie nieuwe bastions, onderling
verbonden door een vestingwal. De toegang tot de Emmikhuizer-
berg werd voortaan afgesloten door het Fort aan de Buursteeg en

Al in 1589 is een eerste poging ondernomen tot aanleg van een linie tussen de Zuiderzee (links) en de Rijn (rechts). Van de vijf

geplande schansen is er toen één aangelegd, de schans te Woudenberg ('Wouwenberch').
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iets westelijker werd een aarden redoute aan de Schalm aangelegd
om de sluis in de Juffrouwwijk te beschermen. De Zuiderzeedijk
ten oosten van Spakenburg werd bestreken door twee extra batterij-
en. Op de kop van de Slaperdijk, ter bescherming van de damsluis
in de Luntersche Beek, werd een redoute met lunet aan de Daatse-
laar aangelegd. Ten zuiden van Leusden, waar de Luntersche Beek
de liniewal passeerde, bouwde men de Bruinenburgse Sluis. De
liniewal werd noordwaarts verlengd, om de oostzijde van Amers-
foort heen en aansluitend aan de Eemdijk. De aanleg van drie 
nieuwe keerkaden ten noorden van Amersfoort bracht het aantal
kommen van de Grebbelinie op tien: de zeer korte Glashutterkade,
de Coelhorsterkade en de Vuydijk als meest noordelijke keerkade. 

Toen de Fransen in 1793 de Republiek de oorlog verklaarden, werd
de Grebbelinie voor het eerst in staat van paraatheid gebracht. Door
de lage waterstand was inundatie echter niet mogelijk. Omdat een
Oostenrijks leger de Republiek te hulp schoot trokken de Fransen
zich terug. Een redoute bij Lambalgen werd opgeworpen en het
hoornwerk bij de Grebbesluis aangepast. De liniewal kreeg bij de
keerkades een gebroken tracé en in het talud kwamen opstelplaat-
sen voor geschut, voornamelijk tussen Woudenberg en Veenendaal.
Een jaar later rukten de Fransen onder leiding van generaal Jean-
Charles Pichegru weer op. Door het hoge Rijnwater kon de linie nu
wel onder water gezet worden. Wegens gebrek aan eigen soldaten
ging een Engels hulpleger de forten bemannen. Maar het water
bevroor in de strenge winter van 1794-1795, de soldaten vluchtten en
de Fransen bezetten zonder enige tegenstand de verlaten stellingen.
Op 16 januari 1795 werd het Franse leger verwelkomd bij de stads-
poorten van Utrecht. 

Voorposten en Betuwelinie 1799-1806 
In de periode 1799-1806 volgde de derde fase: de voltooiing van de
Grebbelinie onder Franse leiding. Het betrof voornamelijk nieuwe
aarden voorposten op de keerkaden, de zwakke schakels van de
linie, op de Groeperkade (Engelaar), de Roffelaarskade, de Asschat-
terkade, de Lambalgerkade en, boven Amersfoort, het Werk aan de
Glashut en het Werk bij Krachtwijk. Lagen de meeste voorposten op
de kop van de keerkade, bij Krachtwijk maakte het werk deel uit van

Boven • Militaire opmetingstekening uit 1879 van het aardwerk Krachtwijk

ten noorden van Amersfoort. Mooi voorbeeld van een getenailleerd

stelsel, waarbij de schuine flanken haaks op elkaar staan.

Onder • Het Werk bij Krachtwijk uit 1799 met de liniewal als een groen lint

door de polders. 
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de liniewal. Op het noordpunt van de Slaperdijk werd in 1799 bij 
de oude redoute het Fort Daatselaar aangelegd als steunpunt tegen
een Pruisische aanval. Toen is ook de Groeperkade, die oorspron-
kelijk tot de Engelaar liep, met een boog om Renswoude verlengd,
aansluitend aan het Fort Daatselaar. Mogelijk had de heer van 
Renswoude hier de hand in, om zijn land tegen overstroming te
beschermen. Ter bescherming van de Emmikhuizerberg kwam 
de Linie van Juffrouwwijk tot stand.

Om de Pruisen te keren, bouwden de Fransen de linie naar het
zuiden uit met de zogenaamde ‘Prolongatie van de Grebbelinie’ in
de Betuwe, tussen de Nederrijn (Spees) en de Waal (Ochten). Na de
gewonnen slag bij Jena in 1806 was het oostelijke gevaar geweken.
Napoleon zag dan ook geen aanleiding om de Grebbelinie als verde-
digingslinie te handhaven. Opheffing als verdedigingswerk volgde
in 1809. Napoleons aandacht ging nu uit naar de aanleg van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Verbetering van de inundatie kort na 1860
Na de voltooiing van de Rijnspoorweg Utrecht-Arnhem in 1845
kwam de Grebbelinie weer in militaire belangstelling te staan. Om
de spoorlijn te kunnen verdedigen werd deze dwars door het Fort
aan de Buursteeg aangelegd. In 1860 werd officieel tot verbetering
van de Grebbelinie besloten, aangezien deze een van de belangrijk-
ste verdedigingslinies vormde. Na aanleg van de Centraalspoorlijn
Utrecht-Amersfoort-Zwolle in 1863 werd de spoordijk bestemd als
keerkade. Centraal bij deze verbeteringen stond het realiseren van
een snellere inundatie. In 1865 besloot men de weg Woudenberg-
Scherpenzeel als keerkade geschikt te maken, met een damsluis in
de Luntersche Beek. Deze weg verving de Lambalgerkade. Ook de
Hogeweg, de weg van Amersfoort naar Hoevelaken, werd verhoogd
om als keerkade te gaan dienen. Dit ter vervanging van de bestaan-
de keerkade, het Voetpad. In de Groeperkade, Roffelaarskade en
Asschatterkade kwamen nieuwe damsluizen. De in omvang aan-
gepaste kommen konden met ongeveer 65 miljoen kubieke meter
inundatiewater gevuld worden. In 1866 volgde de aanleg van het
Omleidingskanaal ten oosten van Veenendaal en de verbreding van
de Bisschop Davidsgrift, nu kortweg Grift geheten. De inundatietijd
kon door deze maatregelen van ruim twintig dagen worden terug-
gebracht tot twaalf dagen en bij gemiddelde zomerstand zelfs tot
vijf dagen. Het plan om ook rond Amersfoort een nieuw omlei-
dingskanaal aan te leggen zou pas in 1937 gerealiseerd worden in 
de vorm van het Valleikanaal.

Boven • Het nu geheel begroeide Werk aan de Engelaar uit 1799 in de

Groeper kade uit 1745, dwars op de gekanaliseerde Luntersche Beek. In 

zuidelijke richting wordt de Groeperkade gekruist door de Oude Holle Weg.

Onder • Om de Emmikhuizerberg af te grendelen is vermoedelijk in 1786

vanuit fort Daatselaar een liniewal (voorgrond) aangelegd naar de Schalm-

dijk met op de kruising de Batterij aan de Schalmdijk. Nu doorsneden door

de spoorlijn kwam een tweede versterking tot stand, het Werk aan de Juffers-

dijk. De Linie van Juffrouwwijk, schuin weglopend van de spoorlijn, sloot de

links gelegen Emmikhuizerberg af. 
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In 1874 degradeerde de Vestingwet de Grebbelinie tot een voorpos-
tenstelling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en tot een opname-
linie voor het veldleger van de IJssellinie. Bij een aanval zou de
‘Stelling van de Gelderse Vallei’ na negen dagen bezwijken, vol-
doende om de Nieuwe Hollandse Waterlinie onder water te kunnen
zetten, zo dacht men. De reden voor deze degradatie was vooral de
onzekere inundeerbaarheid van de Grebbelinie, die in hoge mate
afhankelijk was van het waterpeil in de Nederrijn. Aan de slecht
onderhouden verdedigingswerken werd geen cent meer besteed.
Wel werd bij de aanleg van de spoorlijn Amersfoort-Kesteren reke-
ning gehouden met de Grebbelinie: het tracé werd in 1883 ten wes-
ten van de liniewal aangelegd, dus achter de hoofdverdedigingslijn.
Tijdens de mobilisatie van 1914-1918 speelde de Grebbelinie geen
rol. In 1926 werd een groot deel van de werken als duurzaam ves-
tingwerk op-geheven. Dit zou echter spoedig veranderen.

Valleistelling 1939-1940
Na afsluiting van de Zuiderzee in 1932 en het graven van het 
Valleikanaal tussen 1937 en 1941 kwam een eind aan de eeuwen-
lange strijd tegen het overstromingsgevaar in de Gelderse Vallei.
Het Ministerie van Oorlog zag in het nieuwe afwateringskanaal 
de mogelijkheid van een snellere watertoevoer voor inundaties.
Tegelijkertijd zou het Valleikanaal, dat aan de oostzijde van de 

liniewal kwam te liggen, kunnen fungeren als extra hindernis voor
vijandelijke pantserwagens. Duitse dreiging leidde in 1936 tot een
nieuw verdedigingsconcept waarbij de Nieuwe Hollandse Water-
linie als laatste defensielijn werd beschouwd. Het oostelijke Maas-
IJsselfront zou als tijdelijke opvanglinie voor een eerste verrassings-
aanval dienst doen. De Valleistelling, zoals de Grebbelinie toen
werd genoemd, had tot taak de noordflank van de Peel-Raamstelling
te beveiligen om een opmars door Zuid-Nederland te verhinderen.
Na de algehele mobilisatie in augustus 1939 werd de vervallen 
Grebbelinie koortsachtig in paraatheid gebracht. Vijftigduizend
militairen werden ingekwartierd in steden en dorpen, soms bij
mensen thuis. Vanaf september dat jaar kwamen grote delen aan 
de oostzijde onder water te staan. Rond Amersfoort werden hier-
voor meer dan 60 boerderijen afgebroken; bij Veenendaal waren
dat er ongeveer 130. Zo’n 2.500 families moesten onmiddellijk huis
en haard verlaten. In de strenge winter van ’39-’40 kon men van
Veenendaal tot Spakenburg schaatsen. Rond Veenendaal groeven
de manschappen uitgestrekte loopgraven en antitankgrachten. In
augustus 1939 werd begonnen met de bouw van 271 kleine beton-
nen mitrailleur-kazematten in de Grebbelinie. Op het laatste
moment, in maart 1940, besloot de pas benoemde generaal Henri
Winkelman de Valleistelling tot hoofdverdediging op te waarderen.
Tijdens deze vijfde fase van de linie werd een uitgebreid stelsel van
antitankgrachten, draadversperringen en loopgraven aangelegd. 

Hoornwerk en bastions langs de Grebbeberg als eerste werken in de Grebbe-

linie ter bescherming van de inlaatsluis in de Grift en de wegen naar Rhenen. 
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Dit vond voornamelijk plaats in de niet geïnundeerde zone tussen
Woudenberg-Renswoude en Veenendaal. 

Het besluit om de linie extra te versterken met modernere 
zware kazematten (het Betonplan) kwam te laat: op 10 mei 1940 
om 03.55 uur vielen de Duitse troepen ons land binnen. Een groot-
scheepse evacuatie van de bevolking kwam op gang; het noordelijk
deel moest naar Alkmaar en omgeving, het zuidelijk deel naar de
Zuid-Hollandse eilanden. Op 13 mei liep een Duitse aanval vast na
hevige gevechten bij Scherpenzeel. Bij de Grebbeberg was de Val-
leistelling al doorbroken. De volgende dag capituleerde Nederland.
Van de in totaal 2.032 gesneuvelde militairen vielen er gedurende
de vier dagen strijd op de Grebbeberg 380 man. Direct na de capitu-
latie begon men in 1940 aan de wederopbouw van Rhenen en de
bouw van nieuwe boerderijen. 

Pantherstellung 1944-1945
Toen het eind van de oorlog naderde en de geallieerden oprukten
kreeg de Grebbelinie voor de laatste maal een militaire aanpassing.
In het voorjaar van 1944 maakten de Duitsers plannen om grote
delen van de provincie onder water te zetten tegen de toenemende
geallieerde dreiging. Duitse aandacht voor de verdediging ging uit
van een westelijke dreiging met een landing op de Nederlandse
kust. Atlantik Wall, Vordere Wasserstellung en Hintere Wasserstellung
moesten de geallieerden tegen houden. Na zwaar onderhandelen
wist Provinciale Waterstaat het Duitse plan om 30.000 ha grond ten
westen van het Amsterdam-Rijnkanaal te inunderen terug te bren-
gen tot 3.500 ha. Wel moest hiervoor in korte tijd een stelsel van 75
kilometer aan kaden opgeworpen worden, met de schop. In april
1944 werd aan de westkant van Utrecht een langgerekte zone tus-
sen Abcoude en Lopik onder water gezet. In oktober en november
van dat jaar volgde de inundatie bij Jutphaas en de gehele polder ten
oosten van Bunschoten. Toen na D-day (6 juni 1944) duidelijk werd
dat de geallieerden niet vanuit het westen, maar vanuit het zuiden
oprukten, kwam de Duitse aandacht op de Grebbelinie te liggen. 

Op 26 oktober 1944 gelastte generaal Walter Model de aanleg
van de Pantherstellung, om de daarachter op te stellen V2’s zo lang
mogelijk tegen Engeland te kunnen inzetten. Deze stelling kwam
tussen Veenendaal en Amersfoort langs de Grebbelinie te liggen 
en boog af naar Hoevelaken en Nijkerk. Van de 22 tot 35 zware 
bunkers (type R703) die werden gebouwd, resteren er in het
Utrechtse deel nog acht. Zij staan op de westelijke zijde van de 
liniedijk. 

In maart 1945 moesten 12.000 mannen kaden doorsteken voor
het inunderen van grote delen van de Gelderse Vallei. Nu moesten
er ook andere delen in de provincie er aan geloven: niet alleen het
gebied tussen Amersfoort en Wageningen, maar ook de landen
rond Loosdrecht, Westbroek en Houten-Schalkwijk. De Duitse 
dreiging om meer delen van ons land onder water te zetten heeft 
de opmars van het Canadese leger over de IJssel op 11 april 1945 
tijdelijk tot staan gebracht. Zo bleek het water zich ook tegen ons te
kunnen keren. Bij de bevrijding stond ruim 21.000 ha onder water.

Nationaal Legermonument en Militair Ereveld Grebbeberg 
Direct na de gevechten in mei 1940 kwam er een begraafplaats voor
de gesneuvelde militairen, die in de omgeving provisorisch waren
begraven. In eerste instantie werden niet alleen de Nederlandse
gevallenen hier begraven, maar ook de Duitse doden. Om die laat-
ste reden stond de begraafplaats onder Duits militair beheer. Voor

Boven • Het Fort aan de Buursteeg met een plattegrond uit 1879 

geprojecteerd op de huidige situatie.

Onder • Het Fort aan de Buursteeg uit 1786 wordt sinds 1846 doorsneden

door de spoorlijn Utrecht-Arnhem. De rond het fort gelegen omgrachting is

gedeeltelijk gedempt. De groene strook ten noorden van het fort is de 

Slaperdijk uit 1653.
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de Duitse bezetter was de plek van grote betekenis, getuige het feit 
dat architect Wilhelm Kreis een Ehrenmal auf den Grebbenberg
ontwierp. Dit monstrueuze monument op de zuid-oostrand van de
Grebbeberg zou behoren tot de ring van Totenburgen die de grens
van het nieuwe duizendjarige rijk moesten gaan markeren. Dit plan
is nooit uitgevoerd. Na herbegraving van de Duitse militairen in
Ysselsteyn (Limburg) in 1946 werd het Militair Ereveld bestemd
voor de graven van de meer dan 600 gesneuvelde Nederlandse 
militairen. Kort daarop ontstond het plan om hier een Nationaal
Legermonument op te richten. Het monument van de beeldhouwer
John Rädecker, een kruis geflankeerd door twee leeuwen, kwam 
aan de entree van de begraafplaats te staan. Aan de overzijde van 
de weg werd in 1953 een herdenkingsplaats met klokkentoren 
aangelegd. Het ontwerp van de bekende architect J.J.P. Oud dateer-
de al van 1948 en diende in 1956 als inspiratie voor het Nationaal
Monument op de Dam.

Ligging: tussen Zuiderzee en Nederrijn
Zuinig zijn met manschappen en middelen stond centraal bij de
aanleg van de waterlinies. Zo veel mogelijke benutting van de ter-
reingesteldheid en de aanwezige landinrichting vormde het uit-
gangspunt. De Grebbelinie is daar een goed voorbeeld van. Hier
was Nederland, dat wil zeggen het economisch hart Holland, letter-
lijk op zijn smalst: vijftig kilometer tussen Zuiderzee en Nederrijn.
Tussen deze natuurlijke barrières was de Gelderse Vallei als dras-
sige laagte de aangewezen plek voor een waterlinie. Het grootste 
probleem was echter het wisselende waterpeil van de rivier. In het
zuiden zorgde de Nederrijn altijd al voor overstromingen van de
lage veengronden onder Veenendaal, waarbij de hogere rand van 
de Heuvelrug de natuurlijke westgrens van het water vormde. 
De Nederrijn was de voornaamste leverancier van water via een
sluis in de Grebbe. Hier kwam het veenriviertje de Kromme Eem
uit, dat 1473-1477 werd gekanaliseerd en in 1485 werd verlengd als
Bisschop Davidsgrift tot de Emmikhuizerberg. De daar in 1652 
aangelegde Slaperdijk werd handig benut als keerkade en begren-

zing voor de grote Veensekom, een inundatiegebied waarvoor de
Fransen en later zelfs de Duitsers groot ontzag hadden. De enige
ingreep die men voor deze kom moest doen was het beschermen
van de Grebbesluis en het acces van de Grebbedijk met uitgebreide
verdedigingswerken. Als gevolg van gestage daling van de veen-
gronden was het kleigebied van de Nederrijn hoger komen te liggen 
(7 meter boven NAP), waardoor een acces ontstond. 

In het noorden was het lage kleigebied van de Eempolder van
oudsher overstromingsgebied van de Zuiderzee. Voor deze zogehe-
ten Bunschoterkom werd de laatmiddeleeuwse Eemdijk benut als
waterkering. Het inundatiegebied reikte tot de dekzandgronden van
Hoogland ten noorden van Amersfoort en in het oosten tot de Laak.
Ook voor deze kom volstonden enkele verdedigingswerken: bij de
spuisluis te Spakenburg en de Oostdijk als belangrijkste accessen. 

Voor het centrale, tussenliggende deel van de Grebbelinie, het
dekzandgebied tussen Amersfoort en Veenendaal, waren meer
ingrepen noodzakelijk. Hier moest het oost-west lopende beken-
stelsel, in het bijzonder de Luntersche Beek, voor inundatiewater
zorgen. Een natuurlijke, doorlopende waterkering zoals een rivier
(Eem) of een hoogte (Heuvelrug) was hier niet aanwezig. De door-
lopende Woudenbergse Grift was geen optie, want deze was al in
1590 definitief afgedamd. Bovendien zouden de ontginningen en de 
grote buitens van Leusden en Woudenberg dan opgeofferd moeten
worden. Gekozen werd voor de aanleg van een doorlopende linie-
wal. Deze ruim 25 kilometer lange aarden wal kwam zoveel moge-
lijk langs de bestaande waterlopen en wegen te liggen: langs de
Zwarteweg achter de Modderbeek boven Leusden, langs de Moor-
ster Beek, de Luntersche Beek en de Broeksloot tot de Slaperdijk.
Alleen tussen de Moorsterbeek bij Leusden en de Luntersche Beek
bij de Nattegatsloot volgde de linie een eigen, drie kilometer lang
tracé. Ook aan de oostzijde van Amersfoort werd bij de uitbreiding
van de linie een nieuw tracé voor de wal uitgezet. Ten oosten van 
de liniewal stond de grens van de onder water te zetten gebieden
niet vast; deze was bij inundatie afhankelijk van de watertoevoer. 

Zonder extra maatregelen zou het inundatiewater door het
noordwaarts aflopende hoogteverschil van ruim zes meter richting
Amersfoort wegstromen. De aanleg van keerkades dwars op de
liniewal moest voor het vasthouden van het water zorgen. Afhanke-
lijk van de breedte van het te stellen inundatiegebied varieerden
deze keerkaden in lengte van 100 meter (Glashutterkade) tot 2.500
meter (Groeperkade). De kades hadden een kruinbreedte van drie
meter en waren één tot anderhalve meter hoog. Damsluizen, dui-
kersluizen en stuwen regelden het peil in de kommen. Tussen de
Slaperdijk als meest zuidelijke en de Vuydijk als meest noordelijke
keerkade werd het niveauverschil overbrugd met negen kommen.

Inrichting: liniewal en keerkaden 
In militair-strategisch opzicht is de Grebbelinie aangelegd als
opvanglinie ter vertraging van de vijand vanuit het oosten, zodat de
Oude Hollandse Waterlinie de gelegenheid kreeg tot het stellen van
inundaties. Kenmerkend voor de 18de-eeuwse Grebbelinie is de
lineaire noord-zuidstructuur van de liniewal met vooruitgeschoven
aarden verdedigingswerken op de dwarskaden. De liniewal diende
als keerkade van het oostelijk gelegen inundatiegebied en had een
bescheiden omvang. De huidige hoogte van de liniewal langs het
Valleikanaal is misleidend en is het gevolg van de opgebrachte
grond uit het kanaal. De nadruk lag op de verdediging door een 
tijdelijk veldleger. In de Grebbelinie zijn geen permanente soldaten-
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onderkomens gebouwd, nadat de linie in 1874 tot voorposten-
stelling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie degradeerde. 

In 1939-1940 werd de Grebbelinie opgewaardeerd tot hoofd-
verdediging van ons land. De vijandelijke artillerie zou door deze
nieuwe hoofdverdediging de steden Utrecht en Amsterdam niet
kunnen bereiken. Bovendien kon de Grebbelinie met de daarachter
gelegen Heuvelrug door de aanwezige bebossing beter worden
gecamoufleerd dan de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit met het
oog op de veel sterkere Duitse luchtmacht. De verdediging van de
Grebbelinie kreeg een mobiel karakter over een breed front en werd
meer in de diepte ontwikkeld met uitbreiding van een voorposten-
zone voor en een stoplijn achter de liniewal. 

Nieuw Nederlands Stelsel
De Grebbelinie is een uniek voorbeeld van de inrichting van een
waterlinie uit de 18de eeuw. Door het niet meer aanpassen van de
linie in de 19de eeuw is het overgrote deel van de liniewal, de tien
keerkades en de zeventien aarden verdedigingswerken, bewaard
gebleven. Wel is door erosie, begroeiing en op enkele plaatsen door
verstedelijking het oorspronkelijke beeld aangetast. 

In het algemeen zijn de aardwerken eenzijdig gericht op de aan-
valszijde (oost) met voorliggende natte gracht. De keel- of achterzij-
de is doorgaans onbeschermd. Vertrouwd werd op de omspoeling
van het acces door inundatiewater. De oudere, vooral bij steden toe-
gepaste verdedigingswerken vertonen met hun bastions, hoornwer-
ken en lunetten de militaire vormentaal van het Oud Nederlands
Stelsel, dat tijdens de Tachtigjarige Oorlog door Simon Stevin is
ontwikkeld en door Adriaen Anthonisz is uitgevoerd voor de stede-
lijke vestingbouw (Utrecht, Amersfoort, Wijk bij Duurstede). Dit
stelsel is alleen bij de schans van Woudenberg uit 1590 toegepast. 

Bij de Grebbelinie gaat het om het zogenaamde Nieuw Neder-
lands stelsel, dat eind van de 16de eeuw is ontwikkeld door Menno
van Coehoorn. Zijn verdienste lag vooral in verbetering van het
gebastioneerde stelsel: grotere bastions met betere onderlinge dek-
king door het onder een stompe hoek plaatsen van de flanken op de
wal. Een fraai voorbeeld hiervan zijn de drie bastions bij de Grebbe-
berg. Daarnaast heeft Van Coehoorn de verdediging meer in de
diepte uitgebouwd om ook offensieve acties te kunnen uitvoeren.
De voorposten op de dwarskaden getuigen hiervan. Als accesverde-
diging van deze kades werd vooral het hoornwerk in verschillende
varianten toegepast: een dwars op de kade geplaatste wal met aan
weerszijden naar voren stekende halfbastions. Dergelijke gebastio-
neerde fronten zijn de identieke werken op de Asschatterkade en
Groeperkade (Engelaar) en de Post op de Juffersdijk. Een bijzondere
vorm heeft het werk op de Roffelaarskade: een half open hoornwerk
met twee halve lunetten aan weerszijden van de kade. Een uitge-
breider hoornwerk ligt aan de Buursteeg, dat met twee redouten op
de flankeinden in 1786 tot compleet omgracht fort is omgebouwd. 

Het enige andere fort van de Grebbelinie is Fort Daatselaar, dat
onder Frans toezicht in 1799 is gebouwd ter vervanging van een
oudere redoute en lunet. Hier is sprake van een verbeterde hoorn-
werkvorm met een uitbouw in de wal ter verdediging van de dam-
sluis in de Luntersche Beek. Een dergelijke waluitbouw heeft ook
Krachtwijk. Ten noorden hiervan, in het laatste stukje liniewal, ligt
een zogenaamde redan, een V-vormige uitspringing van de wal. 
Onder Franse invloed (Vauban) treffen we rond 1793 in de Grebbe-
linie nog een andere ontwikkeling aan, namelijk die van het 
zogeheten getenailleerde stelsel: vereenvoudigde gebastioneerde

wallen, die alleen nog bestaan uit haaks inspringende hoeken in
een zaagtandvorm. Het gaat hier vooral om de vertanding van de
liniewal zelf bij de kruisingen met de dwarskaden, zoals tegenover
de Slaperdijk (De Roode Haan), de Groeperkade en de Lambalger-
kade. Bij de ‘Prolongatie van de Grebbelinie’ in de Betuwe is deze
Franse invloed het meest duidelijk aanwezig. 

Strategische Beveiliging
De Grebbelinie bezit nog een tweede militair-strategisch inrich-
tingsprincipe, namelijk dat uit 1939-1940. De herkenbaarheid ervan
is veel slechter, maar vanwege de felle gevechten niet minder inte-
ressant. Dat behalve de betonnen kazematten de werken uit deze
periode nauwelijks meer aanwezig zijn, komt door de proviso-
rische aanleg destijds en de snelle opruiming ervan. 

MILITAIR ERFGOED

Het Werk aan de Roode Haan met de getenailleerde liniewal langs het 

Valleikanaal en de Slaperdijk uit 1653. 

Loopgravenstelsel met betonnen kazemat, kort na de mobilisatie van 1939

aangelegd in de frontlijn. 
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Typerend is de ‘Strategische Beveiliging’ langs de liniewal over een
breed front. Een mobiel veldleger zorgde voor een verdediging in de
diepte volgens drie evenwijdig lopende defensielinies. Het brede
front was nog geheel gebaseerd op de Franse doctrine uit de Eerste
Wereldoorlog, in tegenstelling tot de geconcentreerde doorstoot van
de Duitse oorlogvoering. Kortom, de Sitzkrieg van de vorige oorlog
versus de Blitzkrieg van de moderne tijd. 

Het accent bij het brede front lag op het opwerpen van lange,
lijnvormige hindernissen tegen pantservoertuigen, een verdediging
met mitrailleurs in al of niet mobiele opstelling en op allerlei
camouflagemiddelen tegen luchtaanvallen. Rond 1940 sprak men
over de hoofdweerstandsstrook, een zone van enkele kilometers
diepte waar de vijand op enigszins elastische wijze tot afremmen 
en tot stilstand gebracht kon worden. Schematisch bestond de 
verdediging van de Valleistelling uit de volgende lijnen, die in mei
1940 nog lang niet klaar waren, waardoor op veel plaatsen de linie
onvoldoende diepte had, ten koste van communicatie, bevoorrading
en verdedigingskracht:

Frontlijn
De liniewal werd als frontlijn van de ‘Strategische Beveiliging’
benut voor de hardnekkige en langdurig vol te houden hoofdverde-
diging. Hiertoe werd onder meer de liniewal versterkt met een
enkele rij van honderden mitrailleurkazematten op onderlinge
afstand van 100 tot 170 meter en achterwaarts opgestelde artillerie.
Direct achter de liniewal werden in totaal 19 kazematten (type B)
gebouwd om een eerste penetratie over kanaal en wal af te grende-
len met flankerend vuur. Op de kwetsbare, niet inundeerbare plek-
ken bij de Grebbeberg, de Emmikhuizerberg, de Asschat en Amers-
foort werden de kazematten meer in de diepte gegroepeerd. De
Asschatterkade is daarvan het best bewaarde voorbeeld, inclusief
resten van loopgraven. Nog gebaseerd op de Franse Casemate
Pamard uit de Eerste Wereldoorlog werden 144 G-kazematten voor
zware mitrailleurs gepland, waarvan alle gietstalen koepels in 1941
werden ontmanteld voor de Duitse oorlogsindustrie. Daarnaast zijn
in de Grebbelinie 112 kazematten voor lichte mitrailleurs gebouwd
volgens verschillende varianten van het type Stekelvarken, met drie,
vier of zeven schietgaten (S3, S4, S7), met drie gaten en een klim-
koker (S3k) en voor een zware mitrailleur (SZW). De verouderde
kazematten waren slecht bestand tegen het Duitse pantserafweer-
geschut. De kazematten dankten hun naam ‘stekelvarken’ aan de
vele metalen pinnen die uit het beton staken en die bedoeld waren
om een camouflagenet aan te bevestigen. Camouflage gebeurde
vaak ook wat knullig met bijvoorbeeld boomstammetjes, zoals bij
de unieke S7 (de ‘Zevenklapper’) op de Asschatterkade.

Stoplijn, ruglijn en grendellijnen
Achter de frontlijn, aan de westzijde van de liniewal, moest een
stoplijn als uitvalsstelling de vijand terugdrijven. Deze eveneens
sterk bezette lijn bestond uit antitankgrachten aan de oostzijde 
van de spoorlijn Amersfoort-Kesteren. Verder westwaarts eindigde
de verdediging in een ruglijn met daarachter, verdekt op de Heuvel-
rug, opstellingen voor artillerie, reserves, commandoposten en
logistieke inrichtingen, zoals de krans van barakkenkampen ten
westen van Amersfoort. Tussen de stoplijn en de frontlijn werden
dwarsverbindingen aangelegd, de zogeheten grendellijnen. Voor 
de verdediging van de Grebbeberg lag het front met loopgraven 
en kazematten op de oude bastions en het hoornwerk. 
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De stoplijn erachter, in het bos op de berg, bestond uit slechts één
enkele lange loopgraaf met schuttersopstellingen en een eenvou-
dige prikkeldraadversperring ervoor. Hier werd op 12 mei 1940 de
Slag om de Grebbeberg uitgevochten. Ten zuiden van de straatweg
mocht voor een vrij schootsveld slechts een zeer smalle bosstrook
gekapt worden. Ten noorden van de weg was een roggeakker de 
enige open plek die als schootsveld benut kon worden voor de 
350 meter lange stoplijn. 

Voorposten en opvanglinie
Vóór de frontlijn, vooral daar waar het voorterrein niet geïnundeerd
was of kon worden, lag een voorpostenzone ter opvanging van de
eerste aanval. Deze relatief sterk bezette infanteriestrook was bewa-
pend met mitrailleurs, mortieren en pantserafweergeschut. Tussen
de Broekerbrug en de Grift/Omleidingskanaal onder Veenendaal
bestond de voorpostenzone uit een kilometerslange, gebroken anti-
tankgracht met daarachter geschut van het Veldleger. De gracht
kwam grotendeels vóór de spoorlijn Utrecht-Arnhem te liggen.
Slechts drie stukken van deze antitankgracht resteren nog. 

Ten oosten van deze voorpostenzone lag een extra opvanglinie
met draadversperringen, houten onderkomens en verbindingsloop-
graven. Onder Renswoude, tussen de Slaperdijk en de Luntersche
Beek, werd een tweede antitankgracht uitgegraven om het gebrek
aan inundatie te compenseren. Een stukje ervan is nog aanwezig.
Ook deze buitenste linie kreeg veldgeschut. De voorpoststellingen
lagen één tot drie kilometer ten oosten van de frontlijn. Hier werd
op 13 mei 1940 heftig gevochten tegen de oprukkende Duitse 227ste
Divisie, die vanuit Scherpenzeel wilde doorstoten naar Zeist. Vooral
de voorpost Engelaar bood hardnekkige weerstand en wist de aanval
die dag te stoppen. 

Grebbelinie nu
Lange tijd was er geen enkele aandacht voor de Grebbelinie als 
cultuurgoed. Na 1945 zijn vooral veel sporen van de gevechtshande-
lingen opgeruimd. In 1951 is de Grebbelinie als verdedigingswerk
voorgoed opgeheven. 

Na overdracht aan de provincie Utrecht kwamen in 1976 grote
delen van de Grebbelinie als natuurreservaat in eigendom van
Staatsbosbeheer, dat enkele aardwerken heeft laten herstellen, 
waaronder een deel van het Fort aan de Buursteeg in 1984. 

Op enkele plaatsen zijn nog loopgraven te herkennen. De linie-
wal tussen Leusden en Amersfoort is door de aanleg van een bedrij-
venterrein praktisch verdwenen, evenals de wal om de oostkant van
de stad tot aan de Glashut. Drie stukken antitankgrachten zijn nog
zichtbaar. Ruim honderd kazematten hebben de tijd overleefd.

Het is nog maar kort geleden dat de Grebbelinie de status van
beschermd rijksmonument heeft gekregen. Door de provincie
Utrecht is in 2006 een gebiedsvisie opgesteld en er zijn sindsdien
diverse herstelprojecten uitgevoerd. De meest in het oog springen-
de projecten zijn het complete herstel van het Fort aan de Buursteeg
en de inrichting van een informatiecentrum over de linie. 

Sinds de oprichting in 2002 houdt de Stichting Grebbelinie
(www.grebbelinie.nl) zich bezig met herstel, ontsluiting en onder-
zoek van deze waterlinie. Tussen 2009 en 2013 zijn door minutieus
archeologisch onderzoek op de Grebbeberg veel relicten uit de
Tweede Wereldoorlog in beeld gekomen die de gevechtshandelin-
gen ter plaatse tastbaar maken.

MILITAIR ERFGOED

Militaire kaart van de Grebbelinie met de inundatiekommen uit 1879.
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De Oude Hollandse Waterlinie ligt tussen de voormalige Zuiderzee
(Muiden) en de Biesbosch (Gorinchem). Het Utrechtse deel bevindt
ten oosten van de veenriviertjes het Gein, de Amstel, de Kromme
Mijdrecht en de Meije en beslaat het westelijke deel van de Lopiker-
waard. Deze waterlinie is vooral een vestinglinie, gericht op de ver-
dediging van Holland. In het Utrechtse deel gaat het om de vesting-
steden Nieuwersluis, Oudewater en Woerden. Tijdens het rampjaar
1672 werd de Oude Hollandse Waterlinie geheel op Hollands grond-
gebied aangelegd. Aanvankelijk was het een snel geïmproviseerde
waterlinie, maar vanaf omstreeks 1700 kwam er een meer planmati-
ge aanpak, waarbij de snelheid van de uitvoering afhankelijk was
van de mate van dreiging. Gedurende de 18de eeuw is er met horten
en stoten aan deze waterlinie gewerkt, die op Utrechts grondgebied
werd uitgebouwd met spaarzame aardwerken en kadeverhogingen.
Slechts een enkel aardwerk resteert in afgegraven toestand, zoals 
de Linie van Linschoten en de nu bijna onzichtbare Linie De Pleit.

In de Oude Hollandse Waterlinie is meerdere malen zwaar gevoch-
ten. Deze linie mag zich dan in het Utrechtse fysiek nauwelijks
manifesteren, het verhaal erachter is des te interessanter.

De Utrechtse Linie
Desastreus was de belegering en inname van Woerden en Oude-
water in 1575 door Spaanse troepen. Tijdens de Unie van Utrecht in
1579 werd dan ook besloten om een gemeenschappelijke defensie 
te gaan voeren tegen de Spanjaarden. Voor de jonge Republiek bete-
kende dit het begin van een ware militaire revolutie: de opbouw van
een permanent beroepsleger, de ontwikkeling van een wapenstan-
daardisatie en de aanleg van fortificaties. Adriaen Anthonisz werd
als Eerste Superintendent van de Fortificatiën benoemd. Onder 
zijn regiem kregen vele steden, waaronder Utrecht (1577/1784),
Amersfoort (1594) en Wijk bij Duurstede (1589) nieuwe vesting-
werken. Nadat het Staatse leger in 1585 bij Amerongen een neder-

Oude Hollandse Waterlinie 
cordon voor Holland 
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laag tegen de Spanjaarden leed (2.500 doden), werd de sluis bij
Vreeswijk geopend om de omliggende landen te inunderen. 
Om een Utrechtse waterlinie te realiseren, werkte prins Maurits in
1589 samen met de Staten van Holland en Utrecht het eerste plan
uit ‘tot defentie van het Neder-Sticht ende Hollandt’: een waterlinie
tussen Muiden, Utrecht en Vreeswijk. Pas in 1629, toen de Spaanse
troepen Amersfoort al hadden ingenomen, startte onder Frederik
Hendrik de uitvoering van deze Utrechtse Linie. In allerijl wierp
men eenvoudige aarden verdedigingswerken op bij Nieuwersluis,
Utrecht (De Klop) en Vreeswijk. Door het open zetten van de sluis
bij Hinderdam liep het juist drooggemalen Naardermeer weer vol.
De aanleg van een liniewal met gracht ten oosten van Utrecht bleef
in de beginfase steken. Volgens P.C. Hooft zou de linie langs de
Vecht en de Vaart ‘met tien duizent man tegens de gansche werelt 
te verdaedighen’ zijn. Door geldgebrek en onwil van de Staten van
Utrecht, die hun soevereiniteit in geval van oorlog niet wilden op-
geven en die meer zagen in een oostelijke waterlinie in de Gelderse 

MILITAIR ERFGOED

Boven • Slag bij de sluis van Vreeswijk op 23 juni 1585, door Frans Hogenberg.

Links • Toen de Pruisische troepen in 1787 de Vecht bereikten was Amsterdam het laatste steunpunt van de patriotten. Officieren van ‘de gewapende 

schutteryen en burgercorpsen’ houden krijgsraad rond een kaart, waar plaatsnamen als Utrecht, Westbroek en Loenen op te zien zijn.

   
   

‘De Fransen zijn met snelle marsen opgemarcheerd, ’t was een

zegetocht; maar voor de Hollandse Waterlinie moesten ze wel 

halt houden. Met schuiten en boten verder gaan? ’t Kon niet. 

Het water stond maar laag boven de velden... En doorwaden dan?

’t Kon niet: ze zouden in de ontelbare sloten en vaarten, die niet 

te zien waren, verdrinken... Langs de hogere dijken en wegen 

voorttrekken? ’t Kon niet: elke weg, elke dijk was voorzien van 

sterke schansen, waaruit de kanonnen hen aangrijnsden...’

W.G. van de Hulst en R. Huizinga, Toen en Nu. Leesboek over de geschiedenis 

van het vaderland voor de christelijke geschiedenis, Groningen 1923.
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Vallei, staakten de werkzaamheden. Ook van een acute dreiging uit
het oosten was geen sprake meer. De Utrechtse waterlinie tussen
Vreeswijk en de Hinderdam kwam er (nog) niet en kon dus ook 
niet beproefd worden. 

Bij de verdediging van steden had men met succes ervaring 
opgedaan met het stellen van inundaties: bij het beleg van Alkmaar 
in 1573 en tijdens het Leidens Ontzet in 1574. Een jaar later was
Woerden aan de beurt. Hier kon dankzij de onderwaterzetting van
het omliggende land het stadje een jaar lang weerstand bieden. 
‘Om alle oorden, ja zelfs het allerellendigste gat ligt een greppel vol
water, waar eerst een brug over moet worden gebouwd voor men
kan oversteken’, schreef hertog Alva vertwijfeld aan koning Filips II.
Om de voor de boerenbevolking zeer schadelijk inundaties te beper-
ken stelden de Staten van Holland in 1575 voor om de grensstadjes
Oudewater, Woerden en Schoonhoven te versterken. Veel kwam
daarvan niet terecht, want het oorlogsgebied had zich inmiddels
verplaatst naar de zuidelijke Nederlanden. 

Rampjaar 1672: waterlinie in werking 
In maart 1672 was er geen ontkomen meer aan. Oorlogsverklarin-
gen aan de Republiek van Engeland, Frankrijk, Munster en Keulen
volgden elkaar in snel tempo op. Het water moest de Hollanders
echt aan de lippen staan, wilde men in actie komen. ‘Het volk rede-
loos, de regering radeloos en het land reddeloos’, zo was de situatie
toen Lodewijk XIV op 12 juni 1672 met honderdduizend man de
Rijn overstak. Zijn enorme legermacht streek neer tussen Utrecht
en Zeist. Met een dergelijke overmacht dachten de Fransen de 
overwinning binnen bereik te hebben en zij haastten zich niet om
door te stoten naar Holland. Daar waren in het voorjaar geweren
uitgedeeld aan de burgers en de boeren. Aanvankelijk werd 
gedacht aan een verdedigingslinie bij de stad Utrecht, maar het 
kleine Staatse leger onder prins Willem III koos al snel voor het
Utrechts-Hollands grensgebied, waar al aan de inundaties werd
gewerkt. Dit was zeer tegen de zin van de hoogheemraadschappen,
die vonden dat de buurregio’s betere inundatiemogelijkheden 
hadden. 

Voor de tracékeuze van de waterlinie tussen Muiden en Gorin-
chem was het snel onder water kunnen zetten van stukken land 
leidend. Hogere delen en stadjes die op stroomruggen lagen 
werden gemeden. Zo had Woerden pech, maar het stadsbestuur
werd getroost met de mooie gedachte dat een deel opgeofferd moest
worden om het geheel te kunnen redden. Met harde hand werden
tegenspartelende boeren, burgers en bestuurders gedwongen mee
te werken aan het doorsteken van dijken en kaden en aan het ope-
nen van sluizen. 

In de maanden juni en juli 1672 voltrok zich een uitgebreide
onderwaterzetting langs de lijn Schoonhoven-Oudewater-Nieuwer-
sluis, in aansluiting op de Utrechtse Linie langs de Vecht naar Mui-
den. Oudewater had ‘geluk’ en kreeg nieuwe vestingwerken. Hier
en daar wisten slimme boeren het water weer net zo hard af te voe-
ren als het was binnengestroomd. Utrechts en Gelders grondgebied
werd zoveel mogelijk ontzien. De inundaties kwamen nog net op
tijd klaar en brachten de Fransen tot staan. 

De Oude Hollandse Waterlinie bestond toen uit de volgende 
kommen:
1ste Kom: de Vijfheerenlanden en een deel van de Alblasserwaard
ten westen van de Diefdijk. 
2de Kom: het westelijk deel van de Lopikerwaard, inclusief de 
gehele Krimpenerwaard.
3de Kom: de smalle strook tussen de Hollandsche IJssel bij Goejan-
verwelle en de Oude Rijn bij Nieuwerbrug (Enkele en Dubbele
Wiericke) en het gebied van Zegveld tussen Grecht en Meije.
4de Kom: praktisch de gehele Ronde Venen tussen Kromme 
Mijdrecht-Amstel-Holendrecht-Gein en Hollandse Kade-Geerkade
en Indijk ten oosten van de Angstel. 
Tussen deze kommen bevonden zich rivierdoorgangen die bewaakt
en beschermd moesten worden: de Merwede bij Gorinchem, de 
Lek tussen Nieuwpoort en Schoonhoven, de Hollandsche IJssel bij
Oudewater (Goejanverwellesluis, de Oude Rijn bij Nieuwerbrug, 
de (Kromme) Meije bij de Woerdense Verlaat en de Zuiderzee bij
Muiden. Al deze accessen lagen buiten Het Sticht. Delen van de 1ste
Kom (Vianen), 2de Kom (westelijk deel Lopikerwaard), 3de Kom
(Zegveld) en de 4de Kom (Ronde Venen) lagen op het huidige
Utrechts grondgebied.

Provisorische waterlinie 1673-1700
Chaotisch was de organisatie van de inundaties en wisselend de
successen van de Staatse en de Franse legereenheden. Ondanks 
verwoestingen in de Lopikerwaard hield de verdediging van de
waterlinie in augustus stand. Maar najaar 1672 staken de Fransen
de Lekdijk bij Klaphek door, evenals de zeedijk bij Muiden. ‘Holland
verdrinken’ was de strategie; de Hollanders verslaan met hun eigen
middelen. Maar het antwoord kwam direct: tussen de Hollandsche
IJssel en de Oude Rijn liet Willem III over een afstand van negen
kilometer de Wierickedijk versterken, zodat het water tegengehou-
den kon worden. Sindsdien heet deze keerdijk de Prinsendijk. 

In oktober braken ten oosten van Woerden hevige gevechten uit.
De stad ging deels in vlammen op en werd door de Fransen bezet.
De schoenmakers van de stad moesten 700 paar schoenen voor de
soldaten maken en de rekening werd naar het stadsbestuur
gestuurd. Overal plunderden en brandschatten de Franse soldaten.
Jaarsveld, Abcoude en Nigtevecht leden zwaar onder de plunderaars
en brandstichters. Duchtige Hollandse weerstand kwam niet alleen
vanuit de snel opgeworpen schansen en posten op de doorgaande
kaden (zuwen), maar ook van de bewapende ‘uitleggers’, platte
schuiten die zich gemakkelijk konden verplaatsen over de weterin-
gen in het veengebied. In november ging Waverveen in vlammen
op als represaille van een aanslag met zo’n uitlegger. Eind 1672
bezweek het Staatse leger bijna door een aanval over de bevroren
waterlinie door de gevreesde Franse aanvoerder, de hertog van
Luxemburg. De terugtocht van de 8.000 Franse soldaten trok een
spoor van geweld en verwoesting langs de Oude Rijn tussen 
Woerden en Utrecht.

In 1673 ging de strijd onverminderd door. De Fransen vochten
vanuit de bezette steden Utrecht, Amersfoort en Naarden, de Staat-
sen vanuit Weesp en Muiden. Inundaties werden verder verbreed
en beter uitgevoerd. Met een legertje van 1.600 soldaten en 1.000
boeren wist kolonel Stockheym in mei 1673 Nieuwersluis te verover-
en op de Fransen. Aan de monding van de Stadswetering bij de
Vecht wierpen zijn soldaten de Sterreschans op. Langs de Stads-
wetering volgde een nieuwe verdedigingslijn over de Ter Aase Zuwe

Links • Kaart van de Oude Hollandse Waterlinie op het Actueel Hoogte-

bestand Nederland. Binnen de provincie Utrecht gaat het vooral om de

tweede, 18de-eeuwse aanlegfase.
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Boven • Kaart van de Oude Hollandse Waterlinie met de richting Utrecht opgeschoven inundatiegebieden tijdens de Franse inval in 1794-1795. Naast de 

vestingsteden staan in rood ook de Linie van Linschoten en de beide forten ten oosten van Woerden aangegeven. De Meerndijk en de Bijleveld hebben

als gevaarlijke doorgangen ook verdedigingswerken gekregen.

Links • De Oude Hollandse Waterlinie tijdens de opmars van de Franse troepen van Lodewijk XIV. Uit: A.A. Beekman, Geschiedkundige Atlas van Nederland, 

1913-1932. Bij Goejanverwellesluis, ten westen van Oudewater, werd in 1787, twee jaar voor het uitbreken van de Franse Revolutie, Wilhelmina van Pruisen 

door de Patriotten een paar dagen vastgehouden en vervolgens Holland uitgezet. Haar broer Frederik Willem II reageerde met het sturen van 26.000 soldaten 

en Wilhelmina kon weer naar Den Haag terugkeren. Na deze Pruisische overrompeling werd de waterlinie definitief oostwaarts verschoven.
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naar Wilnis en vervolgens naar de Woerdense Verlaat over de 
‘Wilnisse Zuwe, Ouden Dam en Hollandsche Kade’. Deze verdedi-
gingslijn, bestaande uit een samenstel van kaden en dijken, werd
verzwaard zodat de in paniek onder water gezette gronden voor een
groot deel weer drooggemaakt konden worden. Ook onder meer
langs de Meije, de Oude Rijn, de Enkele Wiericke en de Holland-
sche IJssel werden kaden verhoogd. Hinderdam kreeg een nieuw,
gebastioneerd fort. 

Holland wist van de Franse bezetting van Utrecht gebruik te
maken om in 1674 nieuwe zeesluizen bij Muiden aan te leggen. De
sluis in de Vecht werd vervolgens gesloopt en Holland kreeg het
recht van inundatie van het Utrechts gebied. Tussen 1673 en 1698
werd de vesting van Oudewater voorzien van enkele buitenwerken,
zoals een hoornwerk bij de Linschoterpoort en een ravelijn bij de
Utrechtse poort. Zonder enige vergoeding of belastingverminde-
ring moesten hiervoor tientallen huizen wijken en werden lande-
rijen geconfisqueerd. De vroeg 17de-eeuwse vestingwerken van
Woerden kregen in 1672 diverse verbeteringen. In het veenweide-
gebied werden enkele aarden veldschansen opgeworpen, zoals bij
de Joostendam tussen de Groote Heicop en de Bijleveld, en een-

Boven • Plan van Woerden en de Onderhoorige Forten, door J.D. Pasteur, 1805.

Links • Ter verdediging van de oostkant van Woerden werden in 1748 ter 

weers zijden van de Oude Rijn de forten Oranje en Kruipin aangelegd. 

Van fort Oranje zijn door latere bebouwing alleen de contouren van de 

noordelijke helft, tussen de dijk en de Oude Rijn, nog herkenbaar. 
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voudige posten bij Wilnis en Demmerik ter verdediging van de 
Ter Aase Zuwe. 

Maar de Fransen waren nog niet verslagen. In de zomer van
1673 probeerden de Franse ingenieurs het land ten oosten van de
Vecht weer droog te maken en verbeterden ze de vestingwerken 
van Naarden en Woerden. Ter beveiliging van de stad Utrecht 
legden ze een schans aan bij Jutphaas. 

‘Nieu geconcipieerde waterlinie’ 1700-1750
Ondanks een chaotische organisatie bewees de Oude Hollandse
Waterlinie zijn kracht. Na het vertrek van de Fransen eind 1673
besloten de Staten van Holland de succesvolle waterlinie uit te 
bouwen tot een duurzame verdedigingslinie om het gewest ‘by gele-
gentheyt onwinbaar te konnen maken, dat het soude wesen als een
stadt ofte eylandt, omme den vyant daer inne niet meer te vreesen’. 
Als directeur-generaal van de fortificatiën werd de vestingbouw-
kundige Menno van Coehoorn (1641-1704) spil in een groots bouw-
programma: een systeem van aaneengesloten verdedigingslinies

aan de grenzen van de Republiek met inundaties als beproefde
afweermiddel. Frankrijk op afstand houden, met het huidige België
als barrière, stond voorop in het veiligheidsbeleid van de Republiek. 
De noordgrens van Frankrijk werd tijdens de Vrede van Utrecht in
1713 vastgelegd en bestaat nog steeds. 

In het binnenland wilde Van Coehoorn drie stelsels: de Grebbe-
linie, de Utrechtse linie en de Hollandse linie. Voor die laatste
tekende hij omstreeks 1700 een kaartje van een ‘nieu geconcipieer-
de waterlinie’ tussen de Lek en de Zuiderzee. De strategisch gelegen
stad Woerden kreeg als eerste in 1702 een moderne enveloppe rond
de vesting: een getenailleerde, zigzagvormige wal met omgrachting. 

Pas met de toenemende Franse machtsopbouw in de Zuidelijke
Nederlanden in de jaren 1740 startte het bouwprogramma weer op,
ditmaal onder Johan Philip Prevost, hoogste man van de fortificatie-
dienst. De in 1702 gemoderniseerde vesting Woerden werd in 1740
in de linie opgenomen en in 1748 aan de oostzijde versterkt met de
forten Oranje en Kruipin, ter weerszijden van de Oude Rijn. Oude-
water werd tussen 1740 en 1742 gemoderniseerd met een enveloppe

Aan de verdedigingswerken van Oudewater is ruim 150 jaar gewerkt. De laatste versterking met een extra omwalling (enveloppe) aan de zuidzijde en een 

bastion aan de westzijde dateert uit de jaren 1740-1748. 
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Plan van het Retranchement aan de Pleit uit 1801. 

en een gracht aan de zuidoostzijde en een bastion aan de westzijde
van de IJssel. Nieuwersluis groeide in 1745-1746 uit tot een ware 
vesting. In die jaren begon ook de grote bouwcampagne van de
Grebbelinie. De daarop volgende jaren namen de spanningen weer
af, evenals de bouwactiviteiten aan de waterlinies. Twintig jaar later
kreeg landmeter P.A. Ketelaar de opdracht om de Oude Hollandse
Waterlinie in kaart te brengen. Ruim tien jaar (1770-1781) heeft 
Ketelaar gedaan over deze klus. Dankzij dit intensieve carterings-
werk beschikken wij nu over de eerste nauwkeurige topografische
kaart van westelijk Utrecht (zie p. 358).

Laatste verbeteringen 1787-1796
In 1787 overrompelde een Pruisische legermacht de hervormings-
gezinde Hollandse patriotten, die de monarchie en het regenten-
dom beu waren. De patriotten werden door de oranjegezinde 
boerenbevolking zwaar tegengewerkt bij het uitvoeren van de inun-
daties. In allerijl werd ten oosten van Goejanverwelle de vervallen
schans uit 1573 aan de Hollandsche IJssel versterkt. Ook de oude
schans bij Vreeswijk werd verbeterd. Door de Pruisische aanval
kwamen meer zwakke plekken in de waterlinie aan het licht. De
Diefdijk en de Linge gingen de oostelijke begrenzing van de inun-
datie vormen. Het plan om het acces van de stroomrug ten zuiden

van Linschoten met een nieuwe linie te verdedigen kwam pas in
1792 tot uitvoering. 

Dankzij de strenge winter van 1794-1795 trokken de Franse 
troepen van generaal Pichegru eenvoudigweg over de bevroren
inundaties van de ‘Groote’ of’ Capitale’ Waterlinie, zoals die toen
werd genoemd. Ditmaal waren het de patriotten die konden 
juichen. In 1796 werd op aanbeveling van vestingbouwkundige 
Kraijenhoff op de hoogten in de Oude Hollandse Waterlinie een
drietal nieuwe verdedigingswerken aangelegd. Naast de omwerking
van de Linie van Linschoten tot liniewal met drie bastions en twee
redoutes, kwam dat jaar de Linie van de Pleit gereed, dwars op de
Hollandsche IJssel tussen Oudewater en Montfoort. Voorts is de
Linie ter Aa ten westen van Nieuwersluis aangelegd, dwars op de
stroomrug van de vroegere Vechtloop. Als derde versterking werd in
1796 het Bastion Waakzaamheid aangelegd bij de samenkomst van
de Aa en de Heicop ten westen van Breukelen. De waterlinie kreeg
ten tijde van de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie aanvan-
kelijk nog een rol als reservelinie, maar werd na 1816 opgeheven. 

Vestingsteden als Oudewater en Woerden verloren voorgoed
hun militaire betekenis. Oudewater kreeg van Domeinen in 1826 
de vestingwerken overgedragen, op voorwaarde dat zij deze binnen
afzienbare tijd zouden slopen. In 1836 en 1839 vroeg het gemeente-
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bestuur hiervoor uitstel. Pas na 1851 begon de gemeente met het
afbreken van de poorten en wallen en het dempen van de grachten.
Hetzelfde lot onderging ook Woerden. In 1878 vertrok het garni-
zoen definitief uit de stad. In de periode 1870-1888 werden de 
wallen op een stukje bij de molen na geslecht, diverse grachten
gedempt en twee monumentale stadspoorten afgebroken. 

Boven • De Linie van Linschoten werd in 1792 aangelegd en in 1796 omge-

werkt tot een liniewal met drie bastions. Op deze hoogtekaart is goed te zien

hoe de linie precies de breedte van de hogere, en de dus niet te inunderen

stroomrug beslaat. De zuidzijde, van waaruit de Franse vijand verwacht

werd, heeft men destijds afgegraven voor het maken van een natte gracht.

Rechts • De Linie van Linschoten uit 1796 in noordelijke richting. In 1840

werd het aardwerk geëgaliseerd, maar de contouren in het huidige Schans-

bos zijn nog steeds zichtbaar. Op de voorgrond is het vierkante bastion met

een restant van de gracht, gevoed door de Vlietsloot, te zien.
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De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een 85 kilometer lange noord-
zuidlopende waterlinie tussen de Zuiderzee en de Biesbosch. Het
Utrechtse deel ervan bevindt zich direct ten oosten van de Vecht en
de Vaartsche Rijn met inbegrip van Utrecht. 

De waterlinie bestaat uit een hoofdverdedigingslijn, verdedi-
gingswerken en inundatiegebieden: open, laaggelegen terreinen
die onder water konden worden gezet. De forten verdedigen de
accessen, delen die niet onder water gezet kunnen worden, zoals
stroomruggen, hooggegelegen wegen en spoordijken en waterwe-
gen als rivieren en kanalen. 

Vrij zicht en vrij schootsveld werden onder meer gegarandeerd
door de Verboden Kringen, denkbeeldige cirkels rond de forten
waarbinnen slechts beperkte (houten) bebouwing was toegestaan.

Betonnen groepsschuilplaatsen, gedekte wegen en voorposten 
vulden de verdediging aan. Voor de inundatie zorgden vele sluizen,
stuwen, duikers en kanalen. Ter regulering van het waterpeil 
verdeelden dwarskaden het inundatiegebied in kommen. 

Door camouflage liggen de linies nog steeds verborgen in het
landschap. Het gehele complex van sluizen, forten en andere wer-
ken dat in 1815 was gepland, werd omstreeks 1885 voltooid. Een
ingenieus inundatiesysteem met een uitgewerkt controle- en onder-
houdsprotocol was ontwikkeld. In de jaren daarna is er nog voort-
durend aan de forten verbouwd, tot aan de mobilisatie van 1939.
Camouflage door ‘wegplanting’ in de omgeving was niet meer vol-
doende vanwege de dreiging vanuit de lucht. Tijdens de mobilisatie
van 1914-1918 werd de weerstandszone sterk verbreed met tussen-

Nieuwe Hollandse Waterlinie
verdediging tegen de vorige oorlog
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stellingen en uitgebreide loopgravenstelsels, vooral rond Utrecht.
Driemaal is de Nieuwe Hollandse Waterlinie in staat van verdedi-
ging gebracht (1870, 1914, 1939), tweemaal is de linie gedeeltelijk
onder water gezet: in mei 1940 als opvangstelling van de Grebbe-
linie en in 1944-1945 door de Duitsers als Hintere Wasserstellung,
zowel aan de oostkant als aan de westzijde. Maar het uiterst verfijn-
de inundatiesysteem is nooit werkelijk op de proef gesteld.

Geschiedenis
Tijdens de Bataafse Republiek kwam de patriot Cornelis Kraijenhoff
met de eerste plannen voor een nieuwe waterlinie. Napoleon gaf
hem in 1811 de opdracht zijn plan uit te werken tot een vrai ligne de
l’Empire tussen Naarden en Gorinchem, als onderdeel van het 
Franse verdedigingsstelsel. Tot aan Nieuwersluis volgde de nieuwe
linie het tracé van de Oude Hollandse Waterlinie. Vanaf Nieuwer-
sluis zou de waterlinie de Vecht gaan volgen, met een halve cirkel
oostelijk om Utrecht heen en langs de Vaartsche Rijn tot Vreeswijk.
Dit was hetzelfde beloop als de geplande Utrechtse Linie uit 1629.
Over de Lek moest de linie aansluiten op het tracé van de oude linie,
die in 1787 oostwaarts was verplaatst naar de Diefdijk en de Linge. 

Bouwfase 1: eerste ring om Utrecht 1815-1825
Direct na de oprichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlan-
den in 1815 gaf koning Willem I het groene licht voor de aanleg van
de 85 kilometer lange Nieuwe Hollandse Waterlinie. In de eerste
fase, tot 1825, concentreerde men zich op de verdediging van de stad
Utrecht en de aanleg van het inundatiesysteem. 

Om het gebied ten oosten van de lijn Vecht-Vaartsche Rijn
onder water te kunnen zetten en bovendien het water vast te hou-
den, werden vier inundatiekommen met een peilverschil van twee
meter bepaald. Bestaande kades en hoger gelegen wegen werden
benut als waterkeringen: de Tienhovensche Kade, de Klopdijk, de
weg Utrecht-Hilversum en de weg Utrecht-De Bilt. Op een afstand
van 1.250 tot 2.000 meter van de Utrechtse stadswallen, een des-
tijds onoverbrugbare afstand voor de artillerie, werd aan de noord-
oostzijde tussen 1816 en 1821 een ring van vijf forten aangelegd: 
Aan de Klop, De Gagel, Blauwkapel, Op de Biltstraat en Vossegat. 

Ter verdediging van de Houtense Vlakte aan de zuidoostzijde 
én de beide stadstoegangen (Houtensepad en Koningsweg) bouwde
men vier Lunetten, voorzien van zware bakstenen bekledings-
muren. Op de Overeindseweg kwam het fort Jutphaas te liggen, 
ter verdediging van de niet te inunderen corridor tussen Houten 
en Jutphaas (een oude Rijnloop), 

Vreeswijk werd het belangrijkste inlaatpunt voor het water uit
de Lek en kreeg een bijzondere hulpschutsluis met waaierdeuren.
Ter bescherming van deze inundatiesluis werd in 1820 de oostelijk
gelegen batterij uit 1787 omgebouwd tot gesloten aardwerk. Tussen
Jutphaas en Vreeswijk wierp de genie een keerkade op langs de
oostkant van de Vaartsche Rijn.

Bouwfase 2: bakstenen torenforten 1840-1860
Tussen 1826 en 1840 lag het werk aan de linie stil. Alle aandacht
ging uit naar de vestingbouw in het zuiden van het land vanwege 
de Belgische Opstand. Na erkenning van België als onafhankelijke
staat in 1839 kreeg de Nieuwe Hollandse Waterlinie weer aandacht
als hoofdverdedigingslinie. In deze tweede fase, tussen 1840 en
1860, werden de forten rondom Utrecht voorzien van vrij hoge
bomvrije gebouwen als onderkomens voor de soldaten, munitie-
opslag en geschutopstellingen. Fort aan de Klop is het mooiste voor-
beeld van deze zogeheten wachthuizen. In het noordelijk deel wer-
den de versterkingen vervangen door eenvoudige forten of redou-
tes, zoals Kijkuit en Spion. Nieuwersluis kreeg binnen de vesting-
werken een torenfort. In het zuidelijk deel werd een dergelijk,
geheel nieuw torenfort, Honswijk, gebouwd. Met het eveneens toen
gebouwde torenfort Everdingen moest Honswijk zorgen voor de
afsluiting van het Lekacces: de rivier, de uiterwaarden en de binnen-
dijkse stroomruggen. Ook verdedigde het fort de daarvoor gelegen
hoofdinlaatsluis van het inundatiekanaal De Snel. Overigens was
fort Honswijk als Napoleontische tour modèle al in 1811 gepland.

De Verboden Kringen van 1853
In 1810 werd een Franse wet uit 1791 van toepassing die bepaalde dat
binnen een straal van 500 meter rond de forten alles platgebrand
mocht worden, zonder enige schadevergoeding. In 1853 kwam een
nieuwe Kringenwet, die bepaalde dat rond de forten een vrij
schootsveld moest liggen. Rondom de buitengrenzen van ieder ves-
tingwerk werden drie zogeheten Verboden Kringen geprojecteerd,
waar strenge bouwvoorschriften golden: een Kleine Kring tot 300
meter, waarbinnen alleen in hout gebouwd mocht worden, een
Middelbare Kring tot op 600 meter, waar de gebouwen gedeeltelijk
in steen (onderbouw, stookplaats, schoorsteen en dak) mochten
worden uitgevoerd en een Grote Kring op 1.000 meter, waar ten 
tijde van oorlog zonder proces alle gebouwen, bomen en andere
obstakels opgeruimd konden worden en waar vergunning nodig
was voor het graven van sloten en het aanleggen van wegen, dijken,
sluizen en dergelijke. De Verboden Kringen waren primair bedoeld
om een vrij blikveld te hebben op de naderende vijand. Daarnaast
waren het vrijwaringszones voor een onbelemmerd schootsveld 
op de te verdedigen accessen. Bij de zeer uitgebreide Kringenwet
waren de forten al naar gelang hun strategisch belang in drie 
klassen ingedeeld. Zo was voor iedere bebouwing, ook in hout, 
tussen een eerste klasse fort en de Kleine Kring toestemming nodig
van de Minister van Oorlog. Nieuw was het precies vastgelegde
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Links• Het torenfort Honswijk is tussen 1841 en 1848 in de as van de Lekdijk

gebouwd ter bescherming van het Lekacces. Het erachter gelegen Lunet aan

De Snel hield het binnentalud van de dijk onder vuur. Het inundatiekanaal,

met halverwege het Werk aan de Korte Uitweg, zorgde via een sluis bij de Lek

voor aanvoer van het water om de polders snel onder te kunnen laten lopen.

Luchtfoto uit 1997. 

‘De oorlog leert zóóveel nieuws waarvan partij getrokken kan worden,

dat al wat in onze waterlinie voor een hypermodernen oorlog ondoel-

matig is, verdwijnt, en door het doelmatige wordt vervangen. Ons

eigen goede fort heeft er ook al heel wat ondervinding van. Er is dan

ook altijd werk aan de winkel. We werken, we werken, we werken

maar door. In dit opzicht zijn we dan ook als het ware in onafgebro-

ken wedstrijd met het kanongebulder op het westelijk oorlogsterrein.’

Een officier van de bezetting van fort Honswijk in 1915.

Uit: Chris Will, Sterk Water. De Hollandse Waterlinie, Utrecht 2002, p. 104.
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Boven • Het Fort bij Jutphaas bestond aanvankelijk uit twee stervormige schansen uit 1629 ter weerszijden van de weg van Houten naar

Jutphaas. In 1820 werden zij met elkaar verbonden en in de jaren 1846-1848 kreeg dit langgerekte fort onder meer een verdedigbaar wachthuis,

precies in de as van de weg. Op de voorgrond, links van de weg, stond het 14de-eeuwse kasteel Wijnestein, dat hier tot de sloop in 1754 heeft

gestaan. De kasteelplaats is nu met een vierkante boomaanplant binnen een cirkelvormige verhoging aangegeven. Luchtfoto uit maart 2002. 

Onder • RAF-luchtfoto van 22 januari 1945 waarop de Plofsluis in het nog niet verbrede Amsterdam-Rijnkanaal te zien is. Links Fort bij Jutphaas

en het ronde eilandje van kasteel Wijnestein. 
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recht op schadevergoeding vanwege de kringenvaststelling. 
Gevolg van de Kringenwet was dat de stedelijke uitgroei van

Utrecht naar het oosten lang is gefrustreerd. Holsboer en Berlage
maakten in hun tweede uitbreidingsplan uit 1924 van de nood een
deugd door de fortengordel als groenstrook op te vatten (zie p. 263).
Nieuwe plannen werden gemaakt na opschorting van de Kringen-
wet in 1951, maar pas na de intrekking van de wet in 1963 kon
gestart worden met een grootstedelijke uitbreiding van De Uithof.

Verbetering van de inundaties 1860-1880
Rond 1860 leek de Nieuwe Hollandse Waterlinie min of meer vol-
tooid. Dit bleek een verkeerde inschatting, toen in 1870 de Frans-
Duitse Oorlog uitbrak. Niet langer de Fransen, maar het nieuwe 
en agressieve Duitse Rijk ging een bedreiging vormen. Bij een aan-
val van de Fransen was een inundatieperiode van zesentwintig
dagen acceptabel, maar bij een Duitse aanval moest de inundatie
veel sneller verlopen, in vier tot maximaal twaalf dagen. 

Als extra watertoevoer kwam in 1866 de Kromme Rijn in beeld.
Deze oude afgedamde Rijnarm werd weer verbonden met de Neder-
rijn bij Wijk bij Duurstede, waar een inundatiesluis werd gebouwd.
De Kromme Rijn werd verdiept en aanzienlijk verbreed en voorzien
van damsluizen. Enkele meanders werden rechtgetrokken. Een
extra inundatiekanaal werd in 1871-1873 vanaf de Houtensche 
Wetering noordwaarts gegraven, ten oosten van Fort bij Jutphaas.
Aan weerszijden van de Overeindseweg kwamen batterijen. Ten
slotte werd tussen 1874 en 1879 de inlaat bij Honswijk verbeterd
door een ruim drie kilometer lang inundatiekanaal als waterinlaat
van de Lek naar de Schalkwijkse wetering. Een gedekte gemeen-
schapsweg langs het kanaal verbond Honswijk met het nieuwe
Werk aan de Korte Uitweg. Het Werk aan de Waalsewetering zorgde
voor de verdediging van de gelijknamige wetering als belangrijkste
watertoevoer. Om de watertoevoer vanuit de Vecht naar de inundatie-
velden te verbeteren, werd de Klopvaart in 1875 verdiept, de Klopdijk
verhoogd en pal ten zuiden van het Fort aan de Klop een speciaal
kanaaltje met sluis als inlaatpunt voor het Vechtwater aangelegd. 

Het inundatiesysteem werd steeds verfijnder en beter geregeld.
De Inundatiewet van 1896 stelde de inundaties veilig en regelde de
schadeloosstellingen. Deze waren zo gunstig dat sommige boeren
blij waren met bijvoorbeeld een oefening of mobilisatie. De Inunda-
tiewet is nog steeds in werking en laatst gewijzigd in 1989 voor de
herziening van het Nieuw Burgerlijk Wetboek en in 1996 vanwege
de Invoeringswet Coördinatiewet Uitzonderingstoestanden.

Bouwfase 3: Tweede ring om Utrecht 1867-1885 
Tijdens de mobilisatie van 1870 bleken de provisorisch bemande
forten een groot tekort te hebben aan soldatenonderkomens en
munitieopslagplaatsen. Ook de hoge bakstenen torenforten bleken

Linksboven • Vesting Nieuwersluis anno 2003. De omgrachtingen van de

vesting uit 1745 zijn nu geheel begroeid. Tussen de kazerne en het exercitie-

terrein op de voorgrond en rechts, boven de Vecht, is het beloop van de

18de-eeuwse grachten nog intact.

Links• Luchtfoto van Nieuwersluis uit omstreeks 1930 met het tussen 1880

en 1882 aangelegde fort. Het torenfort is opgenomen in een groter fort dat

onder meer een bomvrije kazerne kreeg. Naast de damsluis in de Vecht

(1875) beschermde het fort ook de Vechtkaden, de spoorlijn (1843) en het

Merwedekanaal (1892), dat later verbreed werd tot Amsterdam-Rijnkanaal.
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kwetsbaar voor het nieuwe, in 1861 geïntroduceerde, geschut met
getrokken loop. Een derde bouwcampagne van de waterlinie in de
jaren 1867-1885 was het gevolg. Er kwamen extra dekkingswallen,
de torenforten werden voorzien van rondgaande, aangeaarde con-
trescarpgalerijen en van de geschutstorens zelf verdween de boven-
ste verdieping, zoals bij Nieuwersluis en Honswijk. Na afkondiging
van de Vestingwet in 1874 kreeg de Nieuwe Hollandse Waterlinie de
hoogste prioriteit. Tijdens de bouwgolf van 1877-1885 zijn de meeste
forten uitgerust met grote bomvrije kazernes en munitiemagazij-
nen met zeer zware gronddekkingen. 

Als antwoord op het verder reikende getrokken geschut kreeg
Utrecht, dat in die tijd uitgroeide tot hét spoorwegknooppunt van
Nederland, een tweede, vooruitgeschoven fortenring. Tussen 1867 
en 1872 verrezen vier moderne forten: Fort op de Ruigenhoekse Dijk,
Fort op de Voordorpse Dijk, Fort bij Rijnauwen en Fort bij Vechten.
Deze forten zijn groter en dieper dan die uit de voorgaande periode
en hebben wallen van acht tot tien meter breed en hoog om de uit-
werking van het granaatvuur te absorberen. In de zone Rijnauwen-
Vechten plande men aanvankelijk drie forten. Binnen het Ministerie
van Oorlog leidde dit in 1866 tot conflicten en men besloot slechts
twee forten te bouwen, ondanks een mindere onderlinge flankering.
Tussen Fort Blauwkapel en de vier Lunetten van de inmiddels verou-

derde eerste fortenring werd in 1876 een gedekte gemeenschapsweg
aangelegd, om troepen en geschut ongezien te kunnen verplaatsen. 

Een verdere uitbouw van de fortenring volgde in 1877-1885.
Onder meer ter verdediging van de spoorlijn Utrecht-Den Bosch
kwam het Fort bij ’t Hemeltje tot stand. In 1879 werd de ring ver-
sterkt door het Werk aan de Hoofddijk. Het Werk bij Maarsseveen
uit 1881 was het laatste nieuwe verdedigingswerk van deze bouw-
campagne. Met de voltooiing van tweede fortenring om Utrecht en
de versterking van de forten zelf was de Nieuwe Hollandse Water-
linie in 1885 op zijn hoogtepunt en wat fortificatie betreft voltooid. 

Bouwfase 4: aanpassing verouderde forten 1885-1914 
Omstreeks 1885 luidde de uitvinding van de brisantgranaat een 
nieuwe fase van oorlogsvoering in. De twaalf tot vijftien maal grotere
inslagkracht van deze granaat maakte de forten, met hun beperkte
oppervlakte en bakstenen werken, zwak en kwetsbaar. Functie-
verandering van de forten was het Nederlandse antwoord: de als
artilleriesteunpunten gebouwde forten werden infanteriesteun-
punten. Spreiding van manschappen en geschut werd het motto.
Noodgedwongen ging men het zware geschut in het terrein tussen
en achter de forten opstellen. Op de binnenterreinen verrezen hou-
ten genieloodsen voor extra opslag. Aan de forten zelf werd niets

Plan van het fort Nieuwersluis uit 1879. Situatie vlak voordat het fort ingrijpend werd verbouwd. De bouw van het nieuwe kazernecomplex op de

zuidoever van de Vecht was net klaar. Binnen de contouren van de vestingwerken uit 1745 staat aan de linkerzijde van de Vecht het torenfort van

1849-1851. Vanaf de damsluis in de Vecht leidt een gebogen weg naar de fortbrug. Hier is de 18de-eeuwse fortificatie het beste bewaard gebleven.
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meer gedaan. Ook aan de bouw van nieuwe forten in de Nieuwe
Hollandse Waterlinie kwam een definitief einde. In feite waren de
forten al waardeloos geworden. Aandacht ging nu uit naar de aan-
leg van de Stelling van Amsterdam, waartoe in 1874 een besluit was
genomen. De kracht van de Nieuwe Hollandse Waterlinie lag nog
steeds bij het water. In een geheime Duitse studie uit 1908 wordt er
nog met ontzag gesproken: ‘Goed voorbereide en gestelde inunda-
ties kunnen de Hollandse versterkingen vrijwel onoverwinnelijk
maken’.

Bouwfase 5: veldversterkingen 1914-1918
Om de infanterie beter te beschermen tegen artilleriebeschietingen
werden tijdens de mobilisatie van 1914-1918 ongeveer 150 betonnen
groepsschuilplaatsen tussen de forten gebouwd en werd een uit-
gebreid stelsel van loopgraven aangelegd. De grootste concentratie
betonnen schuilplaatsen bevond zich tussen Rijnauwen en Vech-
ten. Voorts kwamen er nog twee vooruitgeschoven infanteriestel-
lingen met betonnen schuilplaatsen en loopgraven tot stand: 
Griftestein aan weerszijden van de Utrechtseweg en het Werk aan
de Groeneweg ten zuiden van Honswijk. Uit deze periode dateert
de term ‘hoofdverdedigingslinie’, een lineaire opstelling van voor-
namelijk infanterie die de lijn tussen de forten verbindt en waaraan
geschut kon worden toegevoegd. De plaatsing van geschutsopstel-
lingen werd om financiële redenen uitgesteld.

Boven • Kringenkaart van de forten ten oosten van Utrecht uit omstreeks 1870. Het verbod tot bouwen binnen de Verboden Kringen heeft 

de uitbreiding van de stad hier tot de opheffing van de Kringenwet in 1963 op slot gezet. 

Onder • Fort bij Tienhoven is in 1848-1850 gebouwd als kleine accespost ter afsluiting van het Tienhovensch Kanaal en het inundatiekanaal 

naar de Vecht, op de voorgrond. Links het turflandschap van de Kievitsbuurt, rechts de Bethunepolder uit 1887 met het Waterleidingkanaal. 
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Bouwfase 6: plofsluis, schuilplaatsen, groepsnesten en 
kazematten 1936-1945
Door de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal
(1934-1952) moest de achterste begrenzing van de waterlinie naar
het oosten verlegd worden. Een nieuwe liniewal met enkele kaze-
matten werd op de oostoever van het Lekkanaal opgeworpen. Om 
te voorkomen dat het inundatiewater in het Amsterdam-Rijnkanaal
zou wegstromen, werd in 1937 het meest bizarre object van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie gebouwd, de zogeheten Plofsluis.
Deze keersluis bestond uit vijf met zand en puin gevulde betonnen
bakken van 66 meter lang en tien meter hoog. De bodem kon wor-
den opgeblazen; door het neerstortende puin werd het kanaal dan
in één keer afgesloten. In 1940 was de Plofsluis nog niet klaar. Om
hoge sloopkosten te voorkomen werd in 1981 de verbreding van het
Amsterdam-Rijnkanaal omgeleid, zij het ten koste van de zuidelijke
batterij aan de Overeindseweg.

In 1922 besloot het rijk de linies in ons land te verenigen tot de Ves-
ting Holland, waarbij de Nieuwe Hollandse Waterlinie voortaan het
Oostfront heette. Onder Duitse oorlogsdreiging werd eind 1936 de
Nieuwe Hollandse Waterlinie versterkt met een groot aantal kaze-
matten. Tijdens de mobilisatie van 1939-1940 startte de bouw van
honderden betonnen groepsschuilplaatsen en koepelkazematten.
De groepsschuilplaatsen waren ontworpen om de bezettingen van
nabij gelegen groepsnesten bescherming te bieden tegen artillerie-
beschietingen en luchtaanvallen. Met het oog daarop hebben deze
schuilplaatsen een dak van twee meter dik beton. Om granaten en
vliegtuigbommen te laten afschampen, is de schuilplaats aan drie
zijden afgeschuind, wat al snel leidde tot de bijnaam ‘piramide’. De
rijen haken op de schuine betonvlakken dienden voor de bevesti-
ging van camouflagenetten. Een groepsnest is een veldversterking
in de vorm van een korte loopgraaf voor ongeveer twaalf infanteris-
ten. De aarden wallen van de groepsnesten zijn in de loop van 1940
geëgaliseerd, zodat alleen de ‘piramides’ nog herinneren aan de
laatste bouwperiode in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Boven • De vier Lunetten als onderdeel van de eerste fortenring ten oosten

van Utrecht uit 1816-1821. Zij moesten zowel de Houtense Vlakte verdedi-

gen als de beide stadstoegangen, het Houtense Pad en de Koningsweg. 

Onder • Het Fort op de Biltstraat is in 1816-1819 gebouwd ter verdediging 

van de straatweg De Bilt-Utrecht, die toen om het fort heen werd geleid.

Omstreeks 1930 is de weg verbreed en dwars door het fort getrokken. Als

kruising met de oostelijke ringweg (Waterlinieweg) kwam kort voor de oorlog

de Berekuil gereed, vanwege de unieke verdiepte fietsdoorgang genoemd

naar de berenverblijven in dierentuinen. 

De Plofsluis is in 1937-1941 gebouwd om in één klap het Lekkanaal te kunnen

afdammen. Zo kon worden verhinderd dat water uit het inundatiegebied via

het kanaal naar het noorden zou wegstromen. Hiertoe moest de bodem van

de vijf compartimenten, gevuld met zand en grind, met dynamiet opgebla-

zen worden. Na de verbreding van het Lekkanaal in 1981 ligt de Plofsluis er

wat onwezenlijk bij, maar dankzij het nooit functioneren van de sluis hebben

we er wel een monument bij (zie ook luchtfoto op p. 127). 

 0217 TT 1-191 nw.qxp_  0405 chs 1-74  16-02-17  14:20  Pagina 131



132 TASTBARE TIJD 2.0 • CULTUURHISTORISCHE ATLAS VAN DE PROVINCIE UTRECHT 

Tussen Griftenstein en ’t Hemeltje groef men een antitankgracht.
Het 700 meter brede Lekacces langs de dijk werd versterkt met
kazematten in het Werk aan de Groeneweg. Toen men begin maart
1940 ten slotte koos voor de Grebbelinie als hoofdverdediging, werd
het bouwen aan de versterkingen gestaakt. Op 12 mei gaf de leger-
leiding bevel tot het inunderen van de Nieuwe Hollandse Water-
linie. Volgens draaiboek werd op 14 mei het Voorlopig Peil bereikt,
genoeg om de terugtrekkende troepen door de inundaties te laten
gaan. Om een bombardement op Utrecht te voorkomen, gaf 
Nederland zich op 14 mei 1940 over. 

Opheffing Vestingwet en Kringenwet
Kort voor de bevrijding in 1945 hebben de Duitsers de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie voor een laatste maal geïnundeerd. Niet de oost-
zijde, maar het polderland ten westen van de Vecht moest als Hinte-
re Wasserstellung eraan geloven. In de haast moest in april 1944 een
75 kilometer lange inundatiekade aangelegd worden. De Nieuwe
Hollandse Waterlinie werd toen als het ware omgedraaid als achter-
verdediging van de Atlantikwall en de vlak achter de kust gelegen
Vordere Wasserstellung. Utrecht was in de oorlogsjaren het hoofd-
kwartier van de Wehrmacht en de Kriegsmarine en kreeg ruim
zestig kazematten en enkele grote commandobunkers, waarvan er
nu nog acht over zijn. De belangrijkste reden dat de geallieerden
Holland en Utrecht aanvankelijk letterlijk links lieten liggen was de
kracht van de inundaties van de Vesting Holland. In 1951 werd de
waterlinie definitief opgeheven. Het zou nog tot 1963 duren voordat
ook de knellende band van de Verboden Kringen verdween met de
opheffing van de Kringenwet, die toen precies 110 jaar had bestaan. 

Inrichting: forten langs een waterlijn
In 1672 werd de kracht van een waterlinie aangetoond, toen een
Frans leger, 100.000 man sterk, werd tegengehouden door de Oude
Hollandse Waterlinie. Sindsdien is de Nederlandse wijze van ver-
dedigen verschoven van vestingsteden naar waterlinies, gebaseerd
op uitgebreide én voorbereide inundaties en aanvullende verster-
king op de accessen. Het zijn in het landschap vrijwel onzichtbare
systemen, die voortdurend zijn verfijnd en aangepast aan militaire
ontwikkelingen. Op betrekkelijk eenvoudige, maar vernuftige wijze
kon daarbij gebruik gemaakt worden van het bestaande systeem
van waterbeheersing in het Utrechts-Hollandse veengebied.

Hoofdverdedigingslijn
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is gedurende de twee eeuwen 
van haar bestaan aangepast aan de gewijzigde tactische inzichten.
Tot het begin van de 20ste eeuw bleef een lineaire verdediging tus-
sen de forten, de zogeheten hoofdverdedigingslijn, dominant als de
zwaarst verdedigde zone van de waterlinie. Als ruggengraat van de
waterlinie vormde de hoofdverdedigingslijn de scheiding tussen de

Het Werk aan de Waalse Wetering is tussen 1875 en 1878 wat schuin op

de wetering aangelegd om de noordelijk gelegen niet inundeerbare 

terreinstrook bij de Schalkwijkse Wetering te verdedigen. Bij dit kleine 

gerestaureerde fort zijn de aarden taluds voor het geschut goed te zien. 

Links • Groepsschuilplaats type Piramide (rechtsvoor) en een koepelkazemat type G uit 1939, waarvan de stalen koepel door de Duitsers werd verwijderd.

Rechts • Twee gekoppelde type P groepsschuilplaatsen met zichtbaar geworden funderingspalen aan de Veenkade bij Maarssen. Luchtfoto 1999.
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Stellingkaart van de groep Lunetten uit 1918. Tijdens de mobilisatie voor de Eerste Wereldoorlog werd een uitgebreide verdediging in verschillende zones

aan de oostzijde van de stad Utrecht aangelegd. De tweede fortenring met loopgravenstelsel op de niet te inunderen gronden is hier goed te zien. Ook

voor de oudere eerste fortenring is deze kaart interessant. Tussen de Lunetten en de forten Vossegat, Biltstraat en Blauwkapel zijn met dunne zwarte 

lijnen de gedekte wegen als veilige verbindingen tussen de forten aangegeven. Hier en daar bestaan kleine stukjes van deze wegen nog, als lage wallen.

De pijlen tussen de forten duiden op de schootsrichtingen van de artillerie die tussen de 1ste en de 2de fortenring staat opgesteld. Het acces bij Jutphaas

wordt bijzonder zwaar verdedigd.
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open schootsvelden van de inundatiegebieden aan de oostzijde en
de verdichte verdedigingszone aan de westzijde. De achterste
begrenzing van de waterlinie werd bepaald door de westelijke grens
van de inundatiegebieden, zoals de oostelijke kade van de Vecht. 

Na een provisorische aanleg van de Utrechtse Linie langs de
Vecht en de Vaartsche Rijn kwam de hoofdlijn van de Oude Hol-
landse Waterlinie langs de meer westelijk gelegen veenriviertjes te
liggen. Na een oostwaartse verschuiving van de oude linie kwam de
hoofdlijn van de Nieuwe Hollandse Waterlinie weer langs de Vecht
te liggen. Tijdens de uitbouw van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
is de hoofdverdedigingslijn op enige plaatsen verlegd. Tussen
Utrecht en de Lek verschoof de lijn van de eerste naar de tweede for-
tenkring en van de Vaartsche Rijn naar het Lekkanaal. Bij de aanleg
van Honswijk als vooruitgeschoven Lekaccesverdediging kwam
voorts de hoofdverdedigingslijn langs de Noorder Lekdijk te liggen. 

Als hoofdverdedigingslijn in het Vechtplassengebied werden de
natuurlijke oostelijke oeverwal van de Vecht en de eerste middel-
eeuwse ontginningsas benut. In het rivierengebied diende de Lek-
dijk als verbinding met het vooruitgeschoven Fort Honswijk, dat,

samen met Fort Everdingen aan de overzijde van de rivier, het Lek-
acces afgrendelde. Voor de hogere stroomruggen van de Houtense
Vlakte ten oosten van Utrecht moesten meer kunstgrepen uitge-
voerd worden, zoals een verbindende liniewal en enkele zeer grote
forten met tussenstellingen. Tijdens de mobilisatie van 1914-1918
veranderde de militaire tactiek van een lineaire verdediging in een
verdediging in de diepte: de lijn werd een zone, waarin infanterie 
en artillerie verspreid werden opgesteld. 

Inundatiegebieden
Het primaire doel van de inundatie was het op afstand houden van
vijandelijke artillerie. De minimale breedte van de inundatiezone
was drie tot vier kilometer. Door gebieden onder water te zetten
werden obstakels zoals wegen en sloten onzichtbaar en kwam de
aanvaller moeizaam en vooral langzaam vooruit, zonder dekking.
Omdat het ging om maximaal een halve meter water, was het ter-
rein te ondiep om te bevaren. De aanvaller werd gedwongen via
hoger gelegen droge delen te naderen. Deze accessen konden met
betrekkelijk geringe middelen en manschappen verdedigd worden.
De accessen in het Vechtplassengebied waren de middeleeuwse
oost-west lopende kaden en dijken en in het Rivierengebied de
stroomruggen en de noord-zuid lopende dwarsdijken. 

Voor het stellen van inundaties moest het bestaande systeem
van waterbeheersing worden aangevuld en gecorrigeerd. Hoewel
het peil in het Hollands-Utrechtse veengebied in het algemeen
lager was dan het buitenwater, was noch het regen- en kwelwater,
noch het boezemwater voldoende voor inundatie. Extra water uit de
zee en de rivieren was noodzakelijk, waarbij het zoete rivierwater
vanwege de landbouw de voorkeur had. Voor de Nieuwe Hollandse
Waterlinie was aanvoer van water uit de Nederrijn-Lek essentieel
en, in mindere mate, het water uit de Zuiderzee, dat met een sluis
bij Muiden via de Vecht werd aangevoerd. De aanwezigheid van de
uitgestrekte Loosdrechtse Plassen maakte inundatie direct ten oos-
ten van de Vecht eenvoudig. 

Het belangrijkste inlaatpunt voor de Nieuwe Hollandse Water-
linie lag bij het sluizencomplex van Vreeswijk, dat water uit de Lek
via de Vaartsche Rijn en later het Merwedekanaal naar het noorden
transporteerde. In het zuidelijk deel, waar grote accessen lagen,
werd steeds gesleuteld aan verbetering van de inundatie, onder
andere door nieuwe inlaatsluizen bij Honswijk en Wijk bij Duur-
stede aan te leggen. Naast het gebruik van bestaande kaden als
keringen voor de zes kommen, zorgden talloze damsluizen en 
duikers voor het zorgvuldig reguleren en stellen van de inundaties. 

Een derde inlaat, in de eindfase van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie, was de Beatrixsluis uit 1938 bij Vreeswijk. De Nieuwe
Hollandse Waterlinie bestond aanvankelijk uit vier door dwars-
kaden gescheiden inundatiekommen. In 1904 kwam er een 5de
Kom en nog in 1939 werd een 6de Kom ingesteld. 

Accesverdediging
Forten en batterijen werden aangelegd ter bescherming van de
inlaatpunten, de waterkeringen en de droog blijvende accessen in
de hoofdverdedigingslijn. Daarbij is op ingenieuze wijze gebruik
gemaakt van de bestaande waterhuishouding. Militaire ontwikke-
lingen op zowel technisch als strategisch gebied hebben de inrich-
ting en de vorm van verdedigingswerken bepaald. Door sterk toe-
nemende verstedelijking nam de aanleg van nieuwe en bredere
waterwegen, spoorwegen en later ook autowegen toe. Steeds vaker

Werk aan de Groene Uitweg met een mix van groepsschuilplaatsen type 1918

en type P. De dubbele loopgraven met de beschermende waterpartijen zijn

weer hersteld. Luchtfoto 2015.

Herbestemde groepsschuilplaats P met een nieuwe bezetting.
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Fort bij Vechten in noordelijke richting. Dit grote fort werd in 1867-1869 gebouwd als kruising tussen het polygonale en het gebastioneerde systeem 

(bastaardsysteem). Samen met fort Rijnauwen zorgde het voor de verdediging van de Houtense Vlakte.
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Op deze kaart van rond 1910 geven de schootsvelden van het direct achter de hoofdverdedigingslijn (groen) opgestelde geschut een onzichtbare militaire

beheersing van het landschap weer. De op het oosten gerichte cirkelsegmenten hebben een straal van 8.000 meter, ongeveer de reikwijdte van het 125 mm-

geschut destijds, in de volksmond de ‘12 lang staal’.
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moest de waterlinie worden aangepast, een linie waarvan het 
verdedigingsconcept al fundamenteel verouderd was. 

Het mobieler worden van de oorlogsvoering is de rode draad die
door de zes bouwfasen heen loopt. De strategie van de eerste twee
fasen, tussen 1815 en 1860, is samen te vatten onder de kernbegrip-
pen uitzicht, geconcentreerde vuurkracht en verdediging op korte
afstand. Model voor deze torenforten stonden de Maximiliaanse
torens die tussen 1831 en 1837 in het Oostenrijkse Linz gebouwd
waren. Vanwege hun bomvrije constructie was kapitein-ingenieur
J.G.W. Merkes de grote promoter ervan.Beschermd achter de hoge
bakstenen torenommuring kon een groot aantal kanonnen vanaf
twee of drie verdiepingen over de eigen omwalling heen schieten.
De torens kwamen in het hart van de rivierdijken te staan en dien-
den ook als uitzichtpost. Zowel bij de torenforten Honswijk en
Nieuwersluis als bij De Klop en Blauwkapel vinden we torenachtige
wachthuizen. De omwalling met daarop geplaatst geschut was
gericht op de verdediging van nabij, met een centraal gelegen reduit
als laatste uitwijkplaats. Een lage haag van meidoorn op de wallen
moest de aarde vasthouden en het de indringer moeilijk maken. 

De vorm van de forten uit de eerste bouwfase van de linie, 
zoals Fort Blauwkapel en Fort op de Biltstraat, was gebaseerd op 
het 18de-eeuwse gebastioneerde stelsel. Een interessante variant 
is Fort Jutphaas, dat bestaat uit twee aardwerken in de vorm van 
een dubbele tenaille [zigzagwallen] ter weerszijden van de weg.

De strategie van de derde bouwfase, tussen 1867 en 1885, werd
gedicteerd door een tweemaal grotere reikwijdte en precisie van
het geschut. Dit leidde tot een tweede ring van zes gedetacheerde
(= zelfstandige vooruitgeschoven) forten rond Utrecht, drie tot vijf
kilometer van de stad. Het grote voorbeeld was Antwerpen, waar
kort na 1860 een dergelijke fortenring was aangelegd. De forten
moesten geheel zelfvoorzienend zijn en elkaar kunnen ondersteu-
nen. Dit leidde tot de bouw van zeer grote forten, zoals Rijnauwen,
dat met 32 hectare de grootste van ons land werd. Daarna werd de
gebastioneerde vorm weer vervangen door het zogeheten polygo-
nale stelsel, dat zijn oorsprong had in de Pruisische fortenbouw:
de kwetsbare uitstekende bastions maakten plaats voor stormvrije,
enigszins gebroken frontwallen, die door lagere kazematuitbou-
wen, de caponnières, geflankeerd werden. Geschut op het voor-
front en de zijfronten diende om de ruimte tussen de forten te
bestrijken. De keelzijde kreeg een apart omgracht reduit als laatste
uitwijkplaats. Rijnauwen en ’t Hemeltje zijn de beste voorbeelden
van het polygonale stelsel. Vechten laat een overgangsvorm zien
(bastaardstelsel), terwijl Ruigenhoek en Voordorp nog volgens 
een gebastioneerde vierhoek zijn aangelegd. Zware aarddekkin-
gen moesten de diverse onderkomens en traversen beschermen
tegen krombaangeschut. Om een verrassingsaanval te voorkomen
werden rond de forten Verboden Kringen ingesteld, waarbinnen
bebouwing en beplanting aan strenge regels waren onderworpen. 

Camouflage en maskeringstechnieken
De lage betonnen forten van de nieuwe Stelling van Amsterdam
waren het antwoord op de vernietigende kracht van de brisantgra-
naat. Bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie kwamen geen nieuwe
werken meer tot stand en raakten de bestaande forten verouderd.
Hier richtte men zich op betere camouflage en spreiding van 
manschappen en materieel tegen offensieve krachten, die steeds
mobieler werden. 

Boven • Om een nachtelijke aanval te kunnen pareren zijn tijdens de mobili-

satie in 1917 op de schootsveldenkaart van Utrecht-Noord de aanwezige

(groen) en nog aan te schaffen (rood) sterkere zoeklichten aangegeven. De

lichtbundels maken hier duidelijk om welke te verdedigen accessen het gaat.

Onder • De schootsrichtingen van verschillende soorten geschut op Fort op

de Ruigenhoekse Dijk (1880).
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Beplanting met doornachtige struiken en hakhout (pikettering),
was voor de oudere generatie vestingwerken een beproefd obstakel
om de vijand af te remmen. Beplanting diende ook om afkalving
van de grachtboorden tegen te gaan, als versteviging van de aarden
wallen, als brandhout bij belegering en als gebruikshout voor het
maken van allerlei versterkingen. 

Eind 19de eeuw kwam het accent meer op de camouflage te 
liggen. Hoogopgaande bomenrijen van iepen, populieren en essen
voor de forten en langs de (toegangs)wegen moesten de verdedi-
gingswerken in het landschap laten verdwijnen. Deze ‘boommas-
kers’ zijn op uitgebreide schaal aangelegd bij de forten Rijnauwen
en Vechten. Opdat troepen zich ongemerkt konden verplaatsen 
over de ‘gedekte’ militaire weg werden tussen de bomen struiken
geplant. De bomen konden worden omgehakt en zo als wegversper-
ring dienst doen, de zogenaamde ‘verhakkingen’. De scherpe
omtrekken van het fort zelf werden verdoezeld met wilg en popu-
lier. Om te zorgen dat het geschut, met rookontwikkeling, niet
tegen een lichte achtergrond afstak, plantte men bij voorkeur iepen
om een donker scherm te creëren. Om ‘wildgroei’ aan beplanting 
te reguleren en vooral om vrij zicht- en schootsveld te behouden ver-
scheen in 1908 een ‘Algemeen stelsel van beplanting voor de per-
manente verdedigingswerken in de Nieuwe Hollandsche 
Waterlinie’. 

Met de komst van vliegtuigen en luchtfotografie werden veel
van deze maskeringstechnieken weer achterhaald. Om de contou-
ren van de forten vanuit de lucht te verdoezelen plantte men nieuwe
struiken en bomen aan; kroos, waterlelie en gele plomp moesten de
fortgrachten onzichtbaar maken. 

In 1939-1940 werd voor de honderden kazematten en groeps-
schuilplaatsen klimop overwogen, maar al gauw gaf men de voor-
keur aan camouflagenetten en beschildering. Beplanting als
camouflage kostte veel geld en was nauwelijks meer interessant.
Men was tot de conclusie gekomen dat beplanting op de forten deze
werken van veraf juist beter zichtbaar maakten. Veel bomen ver-
dwenen dan ook tijdens de mobilisatieperiode. Luchtfoto’s uit die
tijd laten kale forten zien.

Midden 19de eeuw verschenen gedrukte topografische kaarten
waarop ook de forten waren ingetekend. Deze kaarten waren voor
het publiek vrij te koop. Achteraf (!) concludeerden de militaire
autoriteiten dat ze voor vijandelijke legers nuttige informatie kon-
den bevatten. Daarna verdwenen de forten dan ook letterlijk van de
kaart. Op de plaats van het fort werd een gefantaseerd slotenpatroon
ingetekend. Het wegwerken van de forten lukte maar gedeeltelijk,
omdat vooral de oudere forten vaak het wegenverloop ter plekke
hadden bepaald en de ligging daardoor vaak toch te herleiden was.

Waterlinie wordt werelderfgoed
Na de opheffing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in 1951 en
intrekking van de Kringenwet in 1963 kwam deze linie onder druk
te staan. De lang tegengehouden oostelijke uitbreiding van Utrecht
kreeg vrij baan. Het gevolg was een stedelijke explosie, met het 
Universiteitscentrum De Uithof en de woonwijken Rijnsweerd en
Lunetten. Het gevolg was ook dat de waterlinie werd overwoekerd
en gereduceerd tot enkele verweesde objecten. Toenemende belang-
stelling voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uniek verdedi-
gingsfenomeen leidde in 1993 tot het VROM-rapport Waterlijn. In
1999 volgde de werkelijke omslag met de aanwijzing als Nationaal
Landschap. In 2004 kwam het Panorama Krayenhoff gereed, een
breed gedragen gebiedsvisie voor de uitvoering van het Nationaal
Project Nieuwe Hollandse Waterlinie. Sindsdien zijn miljoenen
geïnvesteerd in bescherming, behoud en herstel van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Een volgende stap is internationale erken-
ning door verwachte plaatsing op de werelderfgoedlijst van de
UNESCO in 2019 als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam,
die sinds 1996 op de werelderfgoedlijst staat. Honorering van deze
extension (Nieuwe Hollandse Waterlinie) en renomination (Stelling
van Amsterdam) betekent erkenning van deze unieke Nederlandse
vorm van verdediging door inundatie. Daarbij gaat het om het
steeds verder geperfectioneerde watermanagementsysteem, om 
de ontwikkeling van de militaire werken en om het strategisch
landschap met zijn verboden kringen en open schootsvelden.

Links• Tegelijk met Honswijk werd, aan de overzijde van de Lek, het torenfort Everdingen gebouwd, op de splitsing van de Lekdijk en de Diefdijk rechts.

Op deze foto van omstreeks 1930 is de infanteriestelling met loopgraven uit 1914-1918 aan de oostzijde van het fort nog goed zichtbaar. 

Rechts • Fort Everdingen in zuidelijke richting met de Diefdijk op de achtergrond. Als camouflage werden de wallen met bomen beplant.
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De Stelling van Amsterdam is een verdedigingsring rond Amster-
dam, waarvan alleen het zuidelijke deel in de provincie Utrecht ligt.
De Stelling ligt op ongeveer vijftien kilometer afstand van Amster-
dam en sluit bij Fort Hinderdam aan op de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. De kringstelling maakte deel uit van de Vesting Holland
en was als laatste verdedigingszone, als ‘Nationaal Reduit’, aan-
gelegd, om Amsterdam als economisch hart van Nederland te
beschermen tegen aanvallen uit het oosten. De verdediging is 
gebaseerd op het onder water zetten van grote gebieden om de vij-
and tegen te houden. Bij de aanleg van de linie is gebruik gemaakt
van de oudere ontginningen en de bodemgesteldheid. De Stelling

Stelling van Amsterdam
nationaal reduit rond de hoofdstad

‘Voorts moet er met kracht voor gewaakt worden, dat geen 

personen uit het voorterrein zich òf bij het stellen der onderwater-

zettingen òf bij de nadering des vijands met hun have en goed 

binnen de Stelling trachten te redden. Gezien de groote belangen,

welke op het spel staan, ware het een ziekelijke philantropie al 

deze lieden toe te laten, die den verdediger slechts tot last strekken.

Is de Regeering genegen zich hun lot aan te trekken, dan kan zij 

dit evengoed, indien zij buiten de Stelling worden ondergebracht.’

Uit: W.E. van Dam, De Stelling van Amsterdam, Utrecht 1910, p. 107
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van Amsterdam is in verschillende bouwfasen aangelegd tussen
1880 en 1914. Van de in totaal 38 werken liggen er zes in de provin-
cie Utrecht, als onderdeel van het zogeheten Zuidfront. Dit zijn de
forten Abcoude, Uithoorn, Waver-Amstel, Botshol, Winkel en Nigte-
vecht. Waar de Nieuwe Hollandse Waterlinie een grote variatie aan
forten kent, zijn de forten van de Stelling van Amsterdam veel uni-
former.

Besluit tot kringstelling in 1874 
In 1805 kreeg Krayenhoff de opdracht om een kringstelling rond
Amsterdam te ontwerpen, aanvankelijk vanwege de dreigende oor-
log tussen Frankrijk en Pruisen, later vanwege een mogelijke Engel-
se invasie. Tot het einde van de Franse tijd in 1813 is er gewerkt aan
deze eerste stelling. Een van de drie nog resterende posten uit 1810
vinden we aan weerszijden van het riviertje Gein, ten oosten van
Abcoude. Na de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie werd
bij de Vestingwet van 1874 besloten om een nieuwe kringstelling
rond de hoofdstad aan te leggen. In 1880 werd het plan aangeno-
men. Aanvankelijk werd gedacht aan een kring forten op vijf kilo-
meter afstand van de stadsrand. Door het nieuwe, verreikende
geschut besloot men deze afstand te vergroten tot tien à achttien
kilometer. Gevolg was dat de stelling een totale lengte van 135 kilo-
meter zou krijgen. 

Dit centrale of Nationale Reduit moest gaan dienen als laatste
waterlinie van ons land, waarachter het leger zich in uiterste nood

kon terugtrekken om het nog negen maanden vol te kunnen hou-
den. Voor de ingesloten bemanning en bevolking was er voldoende
ruimte voor het weiden van het vee en het verbouwen van voedsel.
De hoofdstad Amsterdam moest als economisch hart van Holland
tot het uiterste behouden blijven. De Stelling van Amsterdam was
niet bedoeld om bij oorlogsdreiging allerlei vluchtelingen van bui-
ten op te vangen; dat zou de verdediger alleen maar tot last zijn, zo
lezen wij in een boek over de Stelling (zie p. 139).

Zuidfront in aanleg 1883-1911
Fort Abcoude werd in 1883-1885 als het eerste werk van de nieuwe
Stelling gebouwd vanwege de belangrijke verdediging van de spoor-
lijn Utrecht-Amsterdam. Het zou model moeten staan voor de for-
tenbouw van de gehele kringstelling. Maar door de Duitse uitvin-
ding van de brisantgranaat, die een meer dan tienmaal sterker door-
borend vermogen had dan de bestaande granaten, was het Abcoude-
type plots verouderd. Ook in één klap verouderd waren alle bak-
stenen forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Nog net op tijd
konden voor de nieuwe stelling rond de hoofdstad sterkere forten
gebouwd worden. Het nieuwe standaardtype fort van rond 1890 
was laag en langgerekt, bestond uit ongewapend cementbeton met
steenslag en was voorzien van pantserhefkoepels voor snelvuur-
kanonnen. Aan de achterzijde staken keelkazematten uit, die 
flankeervuur konden geven ter dekking van de forten onderling. 
Vanwege de reikwijdte van dit geschut mochten de forten niet 
verder dan 2.500 tot 3.000 meter van elkaar komen te liggen. De
Utrechtse forten van de Stelling van Amsterdam kwamen wat later
tot stand, waardoor zij nog volgens het verbeterde standaardtype B
gebouwd konden worden; de hefkoepels waren nu direct vanuit het
hoofdgebouw bereikbaar en de verdediging was uitgebreid met
mitrailleurkazematten in de frontwal.

De veenriviertjes Amstel, Oude Waver, Winkel, een stukje Gein 
en de Vecht vormden een natuurlijke hoofdverdedigingslijn. Brede
inundatiegebieden strekten zich uit tot diep in de lage droogmake-
rijen van de Ronde Venen. Het Zuidfront was een van de sterkste
fronten van de Stelling. Het is dan ook niet verwonderlijk dat men
het afwerken van dit front tot het laatst bewaarde. Tussen de oude
batterijen aan het Gein en Fort Nigtevecht aan de Vecht zorgde 
een inundatiekeerkade met gedekte weg voor een afsluiting en 
verbinding. 

Organisatorisch was de Stelling op drie niveaus onderverdeeld:
vier sectoren, negen groepen en twintig vakken. Het Utrechtse deel
viel onder de sector Ouderkerk, de groepen De Nes en Abcoude en
de vakken Uithoorn, Waver-Amstel, Abcoude en Nigtevecht. Om-
streeks 1894 werden de oudere forten Weesp en Muiden, die deel
uitmaakten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, opgenomen bin-
nen de Stelling. In 1913 gebeurde dat ook met de forten Uitermeer
en Hinderdam.

In de provincie Utrecht liggen de forten Abcoude (1883-1885),
Uithoorn (aardwerk in 1885, gebouwen in 1911), Waver-Amstel (aard-
werk in 1886, gebouwen in 1911), Botshol (aardwerk in 1895), Winkel
(aardwerk in 1893) en Nigtevecht (aardwerk in 1889, gebouwen in
1903). Aan de data valt af te lezen dat er tien tot twintig jaar zat 
tussen het opwerpen van het aardwerk en de bouw van het fort zelf.
Zoveel tijd was er eigenlijk niet nodig om het zandlichaam op de
slappe veenondergrond voldoende te kunnen laten inklinken voor
de bouw van de betonnen forten. Het had eerder te maken met geld,

Voormalig fort Hinderdam. Afbeelding uit 1926.
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dat over acht begrotingsjaren gespreid moest worden. Zo’n lange
tijd vond de Minister van Oorlog echter onverantwoord. Besloten
werd tot uitvoering van het ‘Kleine Plan’: omwerking van de zand-
lichamen tot verdedigbare aardwerken en provisorische dekkingen
met golfplaat en oude spoorstaven. In het Utrechtse deel gebeurde
dat in de jaren 1894-1895. Dat de ‘verdedigbare’ aardwerken bij
Botshol en de Winkel helemaal niet meer werden afgebouwd, had
te maken met het opgezegde vertrouwen in de gehele Stelling aan
het begin van de Eerste Wereldoorlog.

Vesting Holland 1922
In 1904 had men 20,5 miljoen gulden uitgegeven aan een hyper-
moderne stelling. Maar na vernietiging van de Belgische kringstel-
lingen rond Antwerpen in 1914 had men geen vertrouwen meer in
de Amsterdamse Stelling. Het nieuwste, zeer zware krombaan-
geschut kon de 15 kilometer zone tussen de kring van forten en de
stad gemakkelijk overbruggen. De forten zelf bleken kwetsbare
onderdelen van de linie te zijn. Na 33 jaar bouwen en de besteding
van 41 miljoen gulden (500 miljoen euro nu) werden alle werk-
zaamheden aan het Nationaal Reduit gestaakt. De forten Kwadijk,
Botshol, Winkel en Coehoorn zouden nooit meer afgebouwd 
worden. Sterker nog, van vele forten werd tussen 1915 en 1918 het
geschut weggehaald en naar depots van het veldleger gebracht, 

niet in de laatste plaats onder druk van Duitsland, dat een Engelse
aanval via onze kust vreesde. 

Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog was men ervan over-
tuigd dat in een toekomstige oorlog geen rol meer was weggelegd
voor een Nationaal Reduit. In 1922 werd de autonome positie van 
de Stelling opgeheven en ging zij het Noord- en Zuidfront vormen
van de Vesting Holland. De Nieuwe Hollandse Waterlinie werd tot
Oostfront gepromoveerd. Voorts behoorden de Stelling van het Hol-
lands Diep en het Volkerak, de Stelling van de Monden der Maas en
de Stelling Den Helder tot de Vesting Holland. De kracht van de ver-
dediging lag niet meer in fortenbouw, maar in de inundatie, die de
vijand moest afschrikken en vertragen. In 1940 werden voor het
eerst inundaties gesteld. Dat gebeurde alleen in het noordelijk deel.
Het Utrechtse deel van de Stelling is nooit onder water gezet. 

Van declassering naar UNESCO-status
In 1926, kort nadat de Stelling was opgenomen in de Vesting 
Holland, devalueerden veel forten van ‘vestingwerk van de eerste
klasse’ naar de tweede of de derde klasse. In de jaren 1950-1953 
volgden nog verdere degradatie naar ‘vestingwerk geen klasse’. De
formele opheffing bij Koninklijk Besluit was een kwestie van tijd.
Voor de Utrechtse forten vielen de besluiten in de jaren 1958 en
1959. Begin jaren 1970 waren vrijwel alle forten nog rijksbezit.

Kaart van het Utrechtse deel van de Stelling van Amsterdam op het Actueel Hoogtebestand Nederland.
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Gaandeweg werden ze afgestoten. In 2002 was in het Utrechtse
alleen nog Fort aan de Winkel eigendom van Defensie (VaFaMil:
Vakantie Faciliteiten Militairen). Fort Abcoude is gemeentelijk bezit
geworden; Botshol, Waver-Amstel en Nigtevecht worden beheerd
door Natuurmonumenten. 

Als grootste Europese kringstelling kreeg de Stelling van
Amsterdam in de jaren tachtig de volle aandacht van de provincie
Noord-Holland. Dit leidde in 1987 tot een beginselverklaring voor
het behoud ervan. Vervolgens kwamen de objecten op de rijks- en
provinciale monumentenlijsten. Sinds december 1996 staat de
gehele Stelling op de Lijst van het Werelderfgoed van de UNESCO. 

Rechtsboven • Schema acces Stelling van Amsterdam van Fort Uithoorn.

Linksboven • Fort Uithoorn dateert uit 1911 en is één van de forten in het

Zuidfront van de Stelling van Amsterdam. Naast de nu opgeheven spoor-

weg moest het de ringdijk tussen de Tweede en Derde Bedijking van de

droogmakerijen verdedigen, hier links van het fort. 

Linksmidden • Botshol is het enige fort van de Stelling van Amsterdam 

dat een verdedigbaar aardwerk met geschutsopstellingen heeft (1885). 

Het gebied is sinds 1942 beschermd natuurgebied. 

Linksonder • Batterij aan het Gein, één van de 45 Posten van Krayenhoff die

tussen 1805 en 1810 werden aangelegd ter verdediging van Amsterdam.

Rechterpagina • Vliegbasis Soesterberg, met op de voorgrond opstelplaatsen

voor de straaljagers. Het witte kruis op de ruim drie kilometer lange lan-

dingsbaan geeft aan dat hier niet meer geland mag worden. De hangars op

de achtergrond rechts hebben inmiddels plaats gemaakt voor het Nationaal

Militair Museum. Luchtfoto april 2009.
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‘Even later lag het vliegveld als een enorme inbreuk op de

natuur voor mij. Terwijl ik het pad volgde, vlak langs de

omrastering waar op regelmatige afstanden palen met lam-

pen boven uitstaken, kreeg ik een voortreffelijk overzicht van

iets dat om beurten aan een monsterachtig voetbalveld, een

meteorologisch instituut en een proefstation voor landbouw-

werktuigen van aanzienlijke afmetingen herinnerde. Over de

grotendeels gerooide heide reden tractoren. Vliegtuigen ston-

den er met draaiende propellers gereed, als evenzovele dors-

machines der lucht, terwijl andere bezig waren te dalen en

even later huppelend neerkwamen en zand deden opstuiven.

Meer machines stonden bij de houten hangars gereed. Boven

ruime loodsen met glazen daken verhieven zich radiomasten.’ 

Uit: Simon Vestdijk, ‘Het vliegfeest’, in: Verzamelde verhalen, 1974.

Kampementen op de Heuvelrug
oefenen en uitvinden
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Tussen de Grebbelinie en de Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt een
uitgebreid conglomeraat van oefenterreinen, kampementen en
andere militaire voorzieningen, instellingen en gedenkplaatsen. 
De militarisering van dit centrale deel van de Utrechtse Heuvel-
rug begon in 1804 met de aanleg van het Frans-Bataafse Camp 
d’Utrecht (Austerlitz). In 1818 volgde het Kamp van Zeist onder
Soesterberg, dat vanaf 1879 uitgroeide tot een groot oefenkamp 
voor de genie. In 1860 kwamen in het noordelijk deel van de 
Leusderheide schietbanen voor de opkomende garnizoensstad
Amersfoort. In 1887 kreeg Defensie beschikking over de Leusder-
hei, die evenals de Vlasakkers bij Amersfoort na de Tweede 
Wereldoorlog als groot tankoefengebied werd ingericht. 

In 1910 kwam bij Soesterberg een vliegkamp dat in 1913 de baker-
mat van de Nederlandse luchtmacht werd. Het vliegkamp werd 
door de Duitsers in 1941 tot een echt vliegveld omgebouwd, dat na 
de oorlog tot een belangrijke NAVO-basis uitgroeide. In 2008 werd

Boven en links • Carte du Camp d’Utrecht, et des Cantonnemens qui en dépen-

dent, Commandé par le Général en Chef MARMONT, omstreeks 1805.
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deze basis gesloten en overgedragen aan de provincie Utrecht. Eind
2014 kon het gebied voor het publiek geopend worden. Gelijktijdig
ging ook het goednieuwe Nationaal Militair Museum open, dat op de
plek van de voormalige hangars is gebouwd. 

Camp d’Utrecht en de Pyramide van Austerlitz
Het was de jonge Franse generaal Auguste de Marmont die de aan-
zet gaf tot het grootschalig militair oefenen op de Utrechtse hei, 
ver weg van de stoffige kazernes in de steden. Op kosten van de
regering liet hij een tentenkamp opzetten voor 18.000 man en
3.000 paarden, de helft van het Frans-Bataafse leger in ons land.
Napoleon verklaarde hem voor gek. Maar Marmont was overtuigd
van zijn gelijk en zette door. Hij wist als eerste het zuivere Utrecht-
se water aan te boren en te exploiteren voor zijn legermacht. Op het
zand verrees achter een rij waterputten een drie kilometer lang en
500 meter breed kamp. Het kamp was zo gepositioneerd dat de
haaks op het lange kamp geplaatste middenas precies uitkwam 
op de Onze-Lieve-Vrouwetoren van Amersfoort. In de as zette 
Marmont zijn eigen, vijftien kamers tellende luxe tent (zie kaart op
p. 206). Bij de Fransen stond het kamp bekend als Camp d’Utrecht,
de Bataven noemden het hun ‘Kamp van Zeist’. Om verwarring met
een later kamp te voorkomen houden wij de Franse naam aan. 

Tijdens het mooie najaarsweer van 1804 zette Marmont zijn
manschappen aan het werk om een gedenkteken op te richten als
herinnering aan zijn verblijf op de Utrechtse heide. Geïnspireerd
door zijn Egyptische veldtocht met Napoleon in 1798 gaf hij zijn
‘Marmontberg’ de vorm van een 23 meter hoge getrapte piramide
van heideplaggen en met een houten obelisk van 13 meter op de top.
De locatie van de Pyramide moet door de Franse genieofficieren
bewust bepaald zijn geweest, aangezien de meridiaan ervan precies
uitkomt op de Notre Dame van Parijs! Met ronkende teksten op vier
stenen plaquettes, droeg Marmont het monument op 12 oktober
1804 officieel op aan Frankrijk en aan de grote heldendaden van
Napoleon. In 1805 kreeg het kamp een meer permanent karakter

Boven • Pyramide van Austerlitz met links de Domtoren, aquarel uit 1807 door Otto Howen.

Rechtsonder • Als stichter van Rijsenburg wijst P.J. van Oosthuyse naar het ontwerp van het cirkelvormige kerkplein met op de achtergrond, door het raam, zicht

op de kerk St. Petrus Banden. Schilderij uit omstreeks 1810 door J.J. Loose. 
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met de bouw van houten barakken. Per koninklijk decreet van 17
augustus 1806 gaf koning Lodewijk Napoleon het gehucht dat bij
het kamp was ontstaan stadsrechten en noemde de nederzetting
Austerlitz, naar de plaats in Moravië waar zijn grote broer de Drie-
keizerslag won. Het gedenkteken kreeg zo de naam ‘Pyramide van
Austerlitz’, tegen de zin van Marmont, die in 1805 definitief was ver-
trokken. Als Marmont zijn Pyramide met het landgoed Henschoten
in 1817 verkoopt, begint een lange periode van verval. Pas in 1894
zou de Pyramide voor het eerst gerestaureerd worden, inclusief de
plaatsing van de huidige bakstenen obelisk.

Het gebied tussen Zeist, Driebergen en Woudenberg is vol 
met herinneringen aan de Franse tijd. De in 2004 met vallen en
opstaan gerestaureerde Pyramide van Austerlitz is daarvan het
meest tastbare icoon. Uiteraard is er ook het dorp Austerlitz met de
Kamperlinie als voorste begrenzing van het Camp d’Utrecht. Denk
ook aan het fraaie neoclassicistische kerkplein van Rijsenburg, dat
in 1810 is aangelegd in opdracht van Petrus Judocus van Oosthuyse,
steenrijk geworden door leveranties aan onder meer het leger 

van Marmont. Hij was het die aan de zandweg tussen Utrecht en 
Woudenberg slagerij annex broodbakkerij De Krakeling voor 
Marmont’s mannen bouwde, die later als uitspanning dienst deed. 

Verstopt in de Zeister bossen vinden we de Kozakkenput. Deze
is mogelijk gegraven als drenkplaats voor de paarden van de Kozak-
ken, bevrijders van de stad Utrecht op 28 november 1813. Nog steeds
herkenbaar aan de omwalde rotonde op de kruising van bospaden 
is de merkwaardige ontginning Wallenberg, in 1797 gesticht door
de Fransman Jean Maurice Damblé. Dankzij de overvloedige mest-
productie van de Frans-Bataafse troepen wist hij hier in het dorre
klapzand een tijd te overleven, om uiteindelijk in 1821 in bittere
armoede te overlijden. Ten slotte herinneren vele toponiemen aan
de Franse periode. Gedenkt Austerlitz de roemrijke overwinning
van Napoleon, dan vormt het rond 1900 aangelegde woonbuurtje
Waterloo op de splitsing van de Doornseweg met de Buurtweg de
tegenhanger als herinnering aan Napoleons grootste nederlaag.

Kaart van het Kamp van Zeist uit 1908 met de begrenzing en de grenspalen uit 1861. Linksonder de enceinte van het Geniekamp en rechtsboven de omwalling

van het Oude Kamp. Over de Korndorfferlaan, een 17de-eeuwse sortie en nu een bospad, loopt het genielijntje naar het kamp.
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Het Kamp van Zeist
Na zijn terugkeer uit Engeland in 1813 begon de nieuwe koning 
Willem I direct aan de opbouw van een nationaal leger. Hij hand-
haafde de Franse dienstplicht en het ‘remplaçantensysteem’, waar-
bij dienstplichtigen zich tegen betaling konden laten vervangen
door vrijwilligers, meestal ongeletterde armoedzaaiers. Oefengebie-
den waren hard nodig om een dienstplichtigenleger goed te trainen.
De provincie Utrecht was een logische keuze voor een oefenterrein
midden in het land, temeer daar rond Utrecht een fortenring werd
aangelegd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Naar voorbeeld van het Franse kamp verrees op de heide bij
Zeist in 1818 een nieuw groot legerkamp, officieel ‘Kampveld bij
Zeist’ geheten, maar al gauw Kamp van Zeist genoemd. Het vier
kilometer lange en 700 meter brede kamp kreeg 24 waterputten 
op lijn en kwam op de ‘Domaniale aanhorigheden van het lustslot
Soestdijk’ te liggen, pal achter de 17de-eeuwse vakkenverkaveling
van de Amersfoortseweg. Paleis en de bijbehorende gronden waren
een schenking van de regering aan de nieuwe koning als dank voor
zijn heldhaftig optreden tijdens de Slag bij Waterloo in 1815. 

In het Kamp van Zeist werd, net als in het Camp d’Utrecht, 
aanvankelijk alleen tijdens de zomermaanden geoefend. Dat
gebeurde onregelmatig, in de jaren 1818, 1822 en 1828. In dat 

laatste jaar waren er grootscheepse manoeuvres met 12.000 man.
Door de gebeurtenissen tijdens de Belgische afscheiding in 1830
gebeurde er lange tijd niets in het kamp. Onder Willem III werd 
het kamp weer in ere hersteld. In 1853 telde de bezetting 4.700
man. Het jaar daarop vonden weer grootscheepse oefeningen
plaats, waar veel volk op af kwam. In 1861 kreeg het kamp een
definitieve afbakening met hardstenen limietpalen. Er verschenen
steeds meer vaste loodsen en barakken, maar tot ver in de 20ste
eeuw werd er tijdens de oefeningen gekampeerd.

Geniekamp en oefenterreinen Leusderheide en 
Vlasakkers
Bij de uitvoering van de Vestingwet van 1874 kwam het zwaartepunt
van de verdediging in het centrum van het land te liggen. Daarnaast
moest de krijgsmacht versterkt worden met een mobiel veldleger.
Het belang van Utrecht en Amersfoort als spoorwegknooppunt was
voor een mobiel leger essentieel. Met nieuwe kazernes werden zij
dan ook de grootste garnizoenssteden in Nederland. De behoefte
aan grotere oefenterreinen werd evident. En die waren volop en
goedkoop beschikbaar op de nog woeste heidegronden van de
Utrechtse Heuvelrug. Na een eerdere poging in 1856 wist de Minis-
ter van Oorlog de Leusderheide in 1872 te huren van een eeuwen-

Met behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de omwalling van het Oude Geniekamp goed te zien. Ook sporen van allerlei loopgraven en

oudere genie-activiteiten vinden we hier terug.
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oude boerenorganisatie. Na opheffing van de Markewet was het de
gemeente Amersfoort die in 1887 de staat het recht gaf om geduren-
de veertig jaar ‘één dag per week (uitgezonderd zaterdag en zondag)
tusschen 7 uur v.m. en 3 uur n.m. hierop oefeningen te doen hou-
den, behalve vuren met scherpe patronen en vergravingen’. Die
strenge voorwaarden werden in de 20ste eeuw snel opgeheven. 
Bij het kamp en in het noorden werden schietbanen aangelegd. 

De Vlasakkers kregen in 1876 officieel het predicaat van militair
oefengebied. In 1879 verhuisden de mineurs en de sappeurs uit
hun oude, noordelijk gelegen kamp naar het Kamp van Zeist. Voor
hun nieuwe Geniekamp wierpen de genisten een aarden borst-
wering (enceinte) met bastions en een stervormige schans op. Nabij
het stenen hoofdkwartier kwam een ‘Eiffeltoren’, een uitkijktoren
die ‘slechts ter opluistering dient’. Buiten het kamp werd door het
Korps Genietroepen (sinds 1881) geoefend in het maken van reek-
sen loopgraven en schansen. De spoorwegtroepen, die moesten
oefenen in het opblazen van spoorrails en bruggen, kregen wat 
verderop in 1907 een eigen plek, genaamd Kamp Hoogte 50. Een
geniespoorlijntje verbond dit kamp met het station Huis ter Heide. 

Van beide kampen is nauwelijks iets meer over uit die begintijd.
Hoogte 50 werd in 1939 als legervoertuigenpark Kamp Soesterberg

ingericht en werd in de Tweede Wereldoorlog verder uitgebouwd
door het Nazional Sozialistisches Kraftfahrkorps (NSKK). Pal ernaast
verrees begin jaren vijftig een MOB-complex (Mobilisatiemagazijn-
complex). Het Kamp van Zeist werd daarna ingericht met montage-
hallen en burelen van de Koninklijke Luchtmacht en met gebouwen
voor de Amerikanen. De Amerikaanse school en de hospitaalbun-
ker werden in 1999 omgebouwd voor het Lockerbie-proces, waarbij
het terrein een tijdje Schots grondgebied was. Op het door de A28
afgesneden deel van Kamp van Zeist kwamen eind jaren zeventig
de Amerikaanse woonwijken Apollo, Mercury en Gemini.

De mobilisatie van 1939 leidde tot veel nieuwe activiteiten op de
Heuvelrug. Voor de genie kwam aan de straatweg bij Soesterberg de
Dumoulinkazerne, bij de Vlasakkers werd dat jaar de Bernardkazer-
ne geopend, een cavaleriekazerne zonder paardenstallen. Deze
kazerne was speciaal gebouwd voor de oefening van pantserwa-
gens. Nederland slaagde er echter niet in om op tijd moderne
wapens te krijgen en ging de oorlog in zonder tanks. Duitsers bezet-
ten de Leusderhei en gebruikten die voor opslag van voertuigen en
munitie, als oefenterrein voor bommenwerpen en voor het aanleg-
gen van een schijnvliegveld. 
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De Vlasakkers kregen een uitgebreid stelsel van gecamoufleerde
vliegtuigopstelplaatsen. Na 1950 gingen beide terreinen op de
schop. De Vlasakkers en de Leusderhei werden grotendeels 
ingericht als opleidingsterrein voor tanks, met werkplaatsen voor
revisie en onderhoud en nieuwe les- en legeringsgebouwen. In
1949 begon men met een klinkercircuit, maar dat werd door de 
36 ton zware Sherman tanks snel aan gort gereden. Voor de nog
zwaardere 48 ton Centurions werd geëxperimenteerd met beton-
keien, basalt en koperslak, totdat in 1970 in tankasfaltbeton de
oplossing werd gevonden. 

Het oefencircuit op de Vlasakkers is in de jaren vijftig uitgelegd
naar een voorbeeld in het Duitse Trier: rechte en bochtige banen
met verschillende breedtes en hellinggraden, banen voor beginners
en gevorderden, een achtbaan als eerste oefening, hindernisbaan,
waterbak, stelsel van parallelbanen voor rijden in formatie etc. 

De Leusderhei werd ingericht als oefenterrein voor zware en
lichte rupsvoertuigen. Hier ligt een circuit van gewone zandbanen,
van speciale aanvalsbanen en een free for all terrein waar tanks over-
al mogen rijden. In het noordoostelijke deel, dat hoge natuurwaar-
den kent, werden schietbanen met veiligheidszone aangelegd. 

De bijzondere tanktestbaan aan de Richelleweg in hippodroom-
vorm heeft recentelijk plaats moeten maken voor een bedrijven-
terrein. Inmiddels heeft Nederland de laatste tanks verkocht en is
het stil geworden op de oefenbanen.

Belgenkampen
Waar ook niets meer van resteert dan namen en verhalen zijn de
Belgische interneringskampen. Nadat Duitsland op 4 augustus 1914
België binnenviel, drie dagen later de onneembaar geachte vesting
Luik viel en de Belgische militairen zich binnen de fortenring van
Antwerpen hadden teruggetrokken, kwam een enorme vluchtelin-
genstroom op gang. Ongeveer één miljoen burgers passeerde de
Nederlandse grens. Toen op 10 oktober ook Antwerpen viel, kwam
nog eens een stroom van 32.000 Belgische soldaten naar ons land. 

Als neutraal land was Nederland volgens het Landonzijdig-
heidsverdrag van 1907 verplicht deze militairen in internerings-
kampen vast te houden. Aanvankelijk kwamen de meeste Belgen in
de vrijwel lege Amersfoortse kazernes terecht, maar na half oktober
werd het Kamp van Zeist ingericht met twee barakkenkampen voor
elk 6.000 man en het bestaande kamp voor 1.000 man bewakings-
troepen. De vrouwen en kinderen die hun man en vader nareisden
moesten het doen met smerige boerenschuren waarvoor hoge
logiesprijzen werden gevraagd. 

Om deze wantoestanden te voorkomen werden in 1916 speciale
vrouwenkampen gebouwd, omwille van de goede zeden bewust
niet dicht bij de interneringskampen. Aan de straatweg tussen
Soesterberg en Amersfoort kwam het Albertsdorp, bij Amersfoort
het Elisabethdorp en het Nieuwdorp. Als dank voor de gastvrijheid
werd door de Belgische geïnterneerden in 1917 een monument
opgericht op de 44 meter hoge Amersfoortse Berg. Het Belgen-
monument, een ontwerp van de Belg Huib Hoste met sculptuur
van de Nederlander Hildo Krop, werd pas in 1938 officieel onthuld
door koning Leopold III.

Franse vluchtelingen en een Duitser
Eind 1918 kwam een nieuwe stroom vluchtelingen, vooral uit het
geteisterde Noord-Frankrijk. Ongeveer 5.000 Fransen kregen een
plek in het interneringskamp Zeist. Op het Soesterbergse kerkhof

herinnert een grafmonument aan de Refugiés Français morts aux
Pays-Bas 1914-1918. Daarnaast werden ook Britse en Portugese
vluchtelingen opgevangen.

Een bijzondere vluchteling was de Duitse keizer Wilhelm II. 
Duitsland eiste in 1918 zijn aftreden, maar dat weigerde hij. Toen 
in Berlijn de republiek werd uitgeroepen moest hij wel een goed
heenkomen zoeken. Via Spa reisde de keizer met een eigen trein
naar Nederland, waar hij na rijp beraad asiel kreeg. In station
Maarn aangekomen werd hij opgevangen door graaf Bentinck die
hem op Amerongen tijdelijk onderdak aanbood. In 1920 verhuisde
de ex-keizer naar Huis Doorn, dat hij had gekocht van Wilhelmina 
de Beaufort. Nooit zette hij meer een voet op Duitse bodem. In 
1941 werd hij in het park van Huis Doorn begraven, begeleid door 
SS-troepen met een krans van Adolf Hitler op zijn kist. 

Vliegkamp Soesterberg 1910-1940
Een landelijke primeur had luitenant W.H. Schukking toen hij in
1908 vanaf de Soester Berg een zweefvlucht maakte van vijftien
meter. Twee jaar later richtte de Haagse ondernemer Verwey, die
samen met Lugard sinds 1902 een automobielfirma had, de Maat-
schappij voor Luchtvaart op en huurde hij een 300 ha groot stuk
heide om hier ‘vliegdemonstraties en -wedstrijden te houden, 
gelegenheid te bieden tot het leren vliegen en later ook tot het fabri-
ceren van vliegmachines’. Tegen de oplopende bosrand verrezen
diverse hangars en bezoekerstribunes. Het eerste officiële Neder-
landse vliegkamp werd op 20 augustus 1910 in Gilze-Rijen geopend.
Ede volgde in oktober en Soesterberg was derde met een officiële
opening op 11 november 1910. Het ging de firma commercieel niet
voor de wind en begin 1912 was men failliet. In 1913 kocht de Staat
der Nederlanden het vliegterrein voor de nieuw opgerichte Lucht-
vaartafdeling van het Nederlandse leger. Met vier militaire vliegers
en één vliegtuig, de gehuurde ‘Brik’ van Martinus van Meel, werd 
Soesterberg de bakermat van onze militaire luchtvaart. 

Het Vrouwenkamp Albert’s Dorp uit 1916 stond in vak zes van de Amers-

foortseweg. In de jaren 1930 kwamen de barakken in gebruik als vakantie-

kolonie van de Nederlandse Protestantenbond. Na de oorlog werden hier

repatrianten uit het voormalig Nederlands-Indië ondergebracht en vervol-

gens werd het kampeercentrum De Meijerij. Nu worden de huisjes verhuurd

aan Poolse werknemers. 
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Soesterberg had nog twee andere primeurs: de eerste parachute-
sprong in Nederland (1919) en de oprichting van de eerste lijn-
dienstmaatschappij ter wereld in datzelfde jaar. De lijndienst tussen
Londen en Soesterberg was echter geen succes en werd in 1920
overgenomen door Schiphol als opkomende nationale luchthaven.
Ondertussen was het inwonertal van het dorpje Soesterberg verdub-
beld. Eind jaren dertig telde het vliegveld 26 hangars, waarvan één
uit 1928 nog resteert, als oudste van ons land. Maar het vliegkamp
was nog altijd niet verhard, wat grote stofoverlast gaf. Net als de eer-
ste militaire kampen op de Heuvelrug was het vooroorlogse vlieg-
kamp Soesterberg een grote publiekstrekker. Speciaal voor de vele
vliegfeesten werden ruime ‘autokampen’ ingericht om de gemotori-
seerde bezoekers op te vangen. 

Fliegerhorst 1940-1945
Dit recreatieve aspect verdween toen op 15 mei 1940 de Duitse 
Luftwaffe het vliegkamp ongeschonden in handen kreeg: ‘Das ist
kein Flugplatz, das ist ein Sahara’. Het tot stoffige zandvlakte 
verworden vliegkamp werd meteen aangepakt als uitvalsbasis voor

zware bommenwerpers. Fliegerhorst Soesterberg ging een hoofdrol
vervullen in de Slag om Engeland. In korte tijd verrees een modern
vliegveld met drie verharde start- en landingsbanen in A-vorm, rol-
banen en opstelplaatsen (Luftparken) voor bommenwerpers en
jagers, verscholen in de bossen rond het vliegveld. Vooral het ooste-
lijke Luftpark strekte zich tot ver in de Vlasakkers uit. Contouren
van deze Splitterboxen, rechthoekige parkeerplaatsen beschermd
door een aarden of betonnen wal, vinden we nog op diverse plaat-
sen, evenals een twaalftal bluswatervijvers en waterkelders langs de
rolbanen. Het aantal vliegtuigen lag gemiddeld op honderd. De
startbanen zelf bestonden uit gestabiliseerd zand met een laag bitu-
men, dat groen werd geschilderd ter camouflage. De baan langs de
hangars kreeg een klinkerbestrating. De zandvlakte werd bekleed
met graszoden. 

Treinladingen mest moesten de grond geschikt maken voor de
eigen voedselproductie. In de hangarstrip kwamen een verkeerslei-
ding- en een telefoonbunker, via een ondergrondse gang verbonden
met enkele brandstofbunkers. Met de bouw van het nieuwe Natio-
naal Militair Museum zijn deze verloren gegaan. 

 0217 TT 1-191 nw.qxp_  0405 chs 1-74  16-02-17  14:20  Pagina 150



151MILITAIR ERFGOED

Het noordelijk deel werd bestemd voor munitiedepots. Hier vinden
we ook een schietbaan. Dichtbij is een monument opgericht voor 
de 33 hier gefusilleerde verzetsstrijders. Tussen de 3.000 en 5.000
Duitsers waren op en rond het vliegveld gelegerd. Voor het legeren
van de manschappen verrezen verspreid in de bossen rond het
vliegveld drie Waldlager, kampen die als boerendorpjes werden
gecamoufleerd in Duitse Heimatstil. Het huidige Walaardt-Sacré-
kamp in Huis ter Heide, met officiersmess in vakwerkstijl, is de 
enige die nog over is. Uniek voor ons land is de Officierscasino uit
1941 aan de Kampweg in Soesterberg: een voor de camouflage in
donker baksteen uitgevoerd gebouw met travertijnen vensteromlijs-
tingen, in kenmerkende Luftwaffe-architectuur naar ontwerp van de
Berlijnse architect Hans Schiffers. Het Wehrmachtsheim, ook wel
Soldaten- en Fliegerheim genoemd, heeft een indrukwekkende 
marmeren hal, een theaterzaal, eetzalen en gelagkamers. Onder 
de grond bevonden zich schuilkelders in zwaar bewapend beton,
een kegelbaan en een wijnkelder. 

NAVO-vliegbasis 1951-1994
In 1944 werd het Duitse vliegveld zwaar gehavend door drie geal-
lieerde bombardementen. Wat nog overeind stond bliezen Duitse
Sprengkommando’s in april 1945 op. Een maand later werd het vlieg-
veld bevrijd door de Canadezen. Na het puinruimen en egaliseren
van de vele bomkraters begon in 1947 de wederopbouw met het
plaatsen van zeven grote Engelse T2-hangars (in 2014 allemaal ge-
sloopt) en de bouw van een radio-radarwerkplaats in het noordelijk
deel (in 2012 gesloopt). In de periode van schaarste aan alles werd
voor de dichtbijverdediging een zestal Staghound MK III tanks met
de koepel van een Crusader-tank ingegraven. De taxibanen kregen 
V-vormige opstelplaatsen, de noord-zuidbaan kwam buiten gebruik.

Soesterberg kreeg op 31 augustus 1951 de status van NAVO-basis
en werd weer operationeel. Een forse bouwcampagne volgde met
diverse loodsen, dienstgebouwen en een administratiegebouw. Van-
wege de zonrichting verrezen in 1952 aan de zuidzijde een nieuwe
verkeerstoren en brandweerkazerne. In 1953, het jaar van de oprich-

ting van de Koninklijke Luchtmacht, werden de laatste Spitfires ver-
vangen door drie squadrons Gloster Meteors. Voor de nieuwe straal-
jagers werden ongeveer 34 achthoekige betonnen opstelplaatsen
(dispersals) verspreid over het terrein aangelegd. Vooral in het ooste-
lijk deel (Middle en Far East) heeft dit een kenmerkend luchtmacht-
landschap opgeleverd. Door verlenging van de oost-westbaan in
1953 ontstond een doorsnijding van de Montgomeryweg. Nog lang

Afscheid van de laatste Amerikaanse F15’3 voor de Zuluhal op vliegbasis

Soesterberg. Links twee vliegtuigshelters met gesloten schuifdeuren.

Links • Onlangs is het ‘Verbandgebouwtje’ bij de herinrichting van het terrein bij het nieuwe Nationaal Militair Museum grondig ‘gerestaureerd’. De eer dat het

hier gaat om het oudste luchtvaartgebouwtje van ons land (1910) is twijfelachtig geworden. 

Rechts • Het uit de tijd van Verwey & Lugard stammende kantoorgebouwtje annex zichtplatform voor de pers tijdens vliegshows (1910-1911) stond bekend als

‘Verbandgebouwtje’ en werd in de jaren 1950 grondig verbouwd. Het had onder meer een functie gehad als theehuis en bureel van de dominee en later was het

nog een tijd in gebruik als lesgebouwtje. 
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heeft hier een verkeerslicht de kruising van de auto’s en de vliegtui-
gen geregeld. Pas toen midden jaren zeventig de baan haar volle
lengte kreeg (3.077 meter met een breedte van 45 meter) werd de
weg definitief omgelegd volgens de huidige Van Weerden Poelman-
weg. 

Om onder de radar vliegende Warschau Pact-straaljagers aan 
te zien komen werden tussen 1953 en 1955 overal in ons land, op
een onderlinge afstand van 16 km, 276 luchtwachttorens gebouwd.
Opgeleide vrijwilligers bemanden deze betonnen raatbouwtorens
om naderende vliegtuigen aan het Commando Luchtverdediging in
de ‘villabunker’ Caesar te Driebergen door te geven. De fundering
van een dergelijke toren is bij De Stompert nog aanwezig. 

Midden jaren zestig zorgden Hawk-raketten voor de luchtverde-
diging, waarvan de opstelplatforms in het noordelijk deel nog aan-
wezig zijn. In 1954 streek een squadron Amerikaanse F86 Sabres
neer. Daarvoor werd in de zuidwesthoek, naast het oude Duitse
Luftpark, Camp New Amsterdam aangelegd volgens een campus-
achtige opzet. 

De komst van de F102A Delta Dagger in 1960 zorgde voor de
bouw van onder meer de Quick Reaction Alert Hangar (Zuluhal),
waarin 24 uur per dag en 365 dagen per jaar twee straaljagers klaar-
stonden om binnen vijf minuten te kunnen opstijgen. De beide
hangars, waarvan er één door brand in 1966 verdween en niet meer
herbouwd werd, stonden dicht bij de startbaan in een extra beveilig-
de Zulu Alert Facility. In de jaren tachtig voerde het squadron met
de F15 Eagles één tot driemaal per maand een Alpha scramble uit,

Boven • Het Polizeiliches Durchgangslager in Amersfoort, beter bekend als

‘Kamp Amersfoort’. Het oorspronkelijke mobilisatiekamp De Boskamp telde

zes barakken in het centrale deel van het kamp. Het kamp werd in 1942/43

sterk uitgebreid door de Duitsers. Na de oorlog werden bijna al deze barak-

ken in gebruik genomen door het Nederlandse leger. Het gedeelte linkson-

der is het SS-bewakingskamp, afgescheiden van het gevangenkamp rechts-

boven. In de door prikkeldraad omheinde ‘Rozentuin’ moesten gevangenen

soms de hele dag staan in weer en wind. Een andere beruchte plek was de

betonnen strafbunker in het SS-kamp. In het centrum was de appèlplaats,

waar de gevangenen stelselmatig werden getreiterd. Op de plek van de

bewaard gebleven wachttoren midden onder is nu een bezoekerscentrum.
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waarbij er ‘echt iets aan de hand was’. De Zuluhal is in ons land de
enige in haar soort en bezit de grootste kanteldeuren van Europa.
Het wordt beschouwd als een zeldzaam icoon uit de Koude Oorlog. 

Een derde bouwgolf voltrok zich kort na de Zesdaagse Oorlog 
van 1967, toen de kwetsbaarheid van de in flight line opgestelde 
onbeschermde vliegtuigen bleek en de USAF in 1969 overschakel-
de op F4 Phantoms. Voor deze straaljagers werden in Camp New
Amsterdam 18 betonnen vliegtuigshelters gebouwd, evenals een
Hush House waarin straaljagers beschermd konden proefdraaien.
Helaas moest dit bijzondere object in 2014 wijken voor een ecolo-
gische corridor. Na de komst van de eerste F15’s in 1978 verrezen op
het middenterrein nog eens 17 iets ruimere Hardened Aircraft Shel-
ters. Uit die tijd dateren ook de ‘iglo’s’, een serie munitiemagazijnen
in het noordelijk deel. Langs de zwaarbewaakte afrastering van de
basis kwamen tientallen betonnen observatieposten. Personeels-
schuilplaatsen (PS) en groepsschuilplaatsen (APS) moesten de 
militairen bij een atoomaanval enkele weken beschermen tegen 
de eerste fall out. Naast talloze dienstgebouwen en een groot brand-
stofdepot (Kerosineheuvel) werden tot in de periode 1987-1991 
deze schuil- en observatiebunkers doorgebouwd. 

Een waar icoon van de Koude Oorlog is de zware betonnen 
commandobunker 600 op het shelterterrein, geheel bestand tegen
NBC-aanvallen (nucleair, biologisch, chemisch). In de jaren tachtig
waren er ongeveer 1.600 Amerikanen gelegerd, met hun gezinnen
erbij ongeveer 3.500 personen. Met hun blad The Intercepter, hun
eigen Radio Soesterberg, hun highschool, supermarket, base chapel,
barbecue en woonwijken Gemini, Apollo en Mercury vormden zij
een apart wereldje. Ook de opening van de eerste McDrive in 1987
aan de straatweg bij Huis ter Heide was geen toeval. In 1968 wer-
den de Nederlandse squadrons opgeheven, maar de Amerikanen
bleven, tot 1994. Het officiële afscheid vond plaats rond het zenuw-
centrum van het enige Amerikaanse squadron op Nederlandse
bodem, de Zuluhal. 

Park Vliegbasis Soesterberg 2014
De val van de Berlijnse muur in 1989 markeerde het eind van de
Koude Oorlog en maakte de Amerikaanse aanwezigheid overbodig.
Nog in 1992 kwam op Camp New Amsterdam de Avionics gereed,
een grote Amerikaanse commandobunker met twee meter dikke
muren en dubbele stalen deuren. In 2007 werden alle militaire acti-
viteiten op de vliegbasis beëindigd. Een jaar later volgde de officiële
overdracht aan de provincie Utrecht. Van de in totaal acht militaire
vliegbases zijn er anno 2014 nog drie over (Leeuwarden, Gilze-Rijen
en Volkel). Is Deelen bij Arnhem de belangrijkste vliegbasis voor
het Duitse militaire erfgoed, dan is Soesterberg dat voor het erfgoed
uit de Koude Oorlogperiode. De ambitie om dit ‘erfgoed van de
angst’ te midden van de bijzondere natuur voor het publiek te ont-
sluiten is een precaire opgave en zal geleidelijk aan gebeuren. Eind
2014 is na ruim een eeuw militair vliegkamp, vliegveld en vliegbasis
het Park Vliegbasis Soesterberg opengesteld voor het publiek. Over
de grootste militaire landingsbaan van ons land kan men nu fietsen,
in een enkele shelter huizen schapen en de schuilplaatsen zijn over-
genomen door vleermuizen. 

Kamp Amersfoort, oefening in gedenken
Na de mobilisatie van 28 augustus 1939 verrees aan de westkant van
Amersfoort een zestal barakkenkampen voor de legering van infan-

teriebataljons die de Grebbelinie moesten verdedigen. Een van de
kampen, de Boskamp aan de Laan 1914 bij Leusden, werd in 1941
door de Duitsers omgebouwd tot Polizeiliches Durchgangslager
Amersfoort, beter bekend als Kamp Amersfoort. Hier hebben
35.000 mensen gevangen gezeten, waarvan er 22.000 zijn door-
gestuurd naar de vernietigingskampen, 700 gevangenen zijn
bezweken aan ontberingen en 430 zijn gefusilleerd. Nu is het in-
gericht als gedenkplaats en is er een nieuw bezoekerscentrum 
gekomen. 

Met het afnemen van de militaire oefeningen door onder meer
de totale opheffing van de tankdivisies, neemt het gedenken op het
centrale deel van de Heuvelrug toe. Daarvoor is Kamp Amersfoort
de belangrijkste plek. Maar ook de vele in het gebied voorkomende
gedenktekens en oorlogsmonumenten herinneren aan het militaire
bedrijf dat hier twee eeuwen heeft geoefend. Ook het Nationaal
Militair Museum vervult hierin een eigen rol. 

MILITAIR ERFGOED

De groep van 17 Hardened Aircraft Sheltersmet in het midden de lichte strip

van de derde Duitse baan, situatie anno 2009. Met de omvorming naar Park

Vliegbasis Soesterberg is deze baan dwars door het sheltergebied uitgekapt

en zijn er veel betonbanen opgerold. 
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Kasteel Sterkenburg aan de Langbroekerwetering met de contouren van de oude zichtlaan. Luchtfoto mei 2001.
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Utrecht is een van provincies van ons land met de
meeste kastelen en buitenplaatsen. Dat is niet verwon-
derlijk als we bedenken dat het middeleeuwse Sticht
voortdurend bakkeleide met de Hollandse graven en de
Gelderse hertogen en dat in de 17de eeuw de Vecht en
de Heuvelrug aantrekkelijk werden als zomerverblijf
voor koningen en rijke kooplieden. 

Voor de bespreking van de kastelen is dankbaar
gebruik gemaakt van het standaardwerk Kastelen en 
ridderhofsteden in Utrecht uit 1995. In 2010 is op 
verzoek van de provincie een aanvullend onderzoek 
verricht door de Nederlandse Kastelen Stichting naar
de toestand en status van de verdwenen kastelen. 
Dit resulteerde in een analyse van 113 kasteelplaatsen
in de provincie Utrecht. De uitkomsten hiervan zijn in 
het gedeelte over kastelen en kasteelplaatsen gebruikt. 

Tien jaar geleden nam het Erfgoedhuis Utrecht het 
initiatief tot een standaardwerk over de Utrechtse bui-
tenplaatsen. Verder dan een brochure kwam het helaas
niet, maar misschien was het onderwerp ook wel te
complex, door het aantal buitenplaatsen en door de
vele mogelijke invalshoeken. 

Door recent onderzoek hebben we nu een zo goed
als compleet beeld van de bestaande en de verdwenen 
buitenplaatsen. Ooit waren er meer dan 460 buiten-
plaatsen in de provincie, waarvan er nu een kleine 
300 over zijn. Landschap Erfgoed Utrecht, opvolger 
van het Erfgoedhuis, heeft een website gemaakt
(www.utrechtsebuitenplaatsen.nl) met de locaties 
van de bestaande buitenplaatsen en inhoudelijke en
toeristische informatie. 

Hierbij is gebruikgemaakt van de provinciale data-
bank (www.provincie-utrecht.nl/chat), waarop ook de
locaties van de verdwenen buitenplaatsen, van de
kastelen en van kasteelplaatsen zijn aangegeven. 

Het Jaar van de Buitenplaats 2012 heeft duidelijk
gemaakt dat er veel belangstelling is voor de buiten-
plaatsen. 

4
Kastelen en 
buitenplaatsen
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Wat is een kasteel?
Kastelen spreken tot de verbeelding, vroeger, nu en ongetwijfeld
ook in de toekomst. Hoge dikke muren met kantelen, op de vier
hoeken een ronde toren met puntdak, omgeven door een gracht en
toegankelijk via een ophaalbrug. Dat is het stereotype beeld van 
een kasteel. 

Maar de werkelijkheid is anders en genuanceerder. De term
‘kasteel’ verwijst naar het Latijnse woord castellum of castrum, een
Romeinse legerplaats, fort of vesting. In het 13de-eeuwse Frankrijk
vinden we het woord castel of chastel (= château) voor een burcht 
of kleine stad. Bij ons komt het woord ‘kasteel’ veel later in zwang
wanneer huizen worden geassocieerd met een geromantiseerde
middeleeuwse riddertijd. In de bouwtijd van de ‘kastelen’, ongeveer
tussen 1000 en 1600, sprak men over een ‘huus’, ‘borg’, versterkt
huis, ridderhofstad of begraven hofstede. Het is niet altijd duidelijk
of we dan te maken hebben met een echt kasteel of een met een
omgrachting versterkte boerderij. Over de typisch Utrechtse term
ridderhofstad komen we hierna te spreken.

Een kasteel betreft een woonhuis van een adellijke familie, dat
verdedigd kan worden of dat er in ieder geval door een bepaald
uiterlijk verdedigbaar uitziet. De onbeschermde ligging van het 
kasteel op het platteland noodzaakt een mate van verdedigbaarheid.
Het kasteel heeft ook een economische functie als binnen de
omgrachting een boerderij gelegen is. Een derde belangrijke functie
van een kasteel is die van lokaal bestuurscentrum. Het kasteel was
een statussymbool voor macht en gezag. Als familiebasis moest het
kasteel een duurzaam bouwwerk zijn, dat stond voor de continuïteit
van het bestuur of de (maatschappelijke) positie van de heer. 

Afbraak, herbouw en nieuwbouw
Veel kastelen gingen al in de middeleeuwen te gronde door oorlog
en belegering. Midden 14de eeuw stokte bovendien de bouw van
nieuwe kastelen. Zo sloot Bunschoten in 1300 een verdrag met
Amersfoort dat de bouw van nieuwe kastelen verbood. In Eemland
vinden we dan ook geen enkel kasteel, op de bisschoppelijke burcht 
Ter Eem na. Datzelfde gebeurde ook in 1352 toen de stad Utrecht en
de bisschop elkaar beloofden, dat ze de bouw van een versterkt huis
in Het Sticht niet zouden dulden. Daarop werden de muren van 
de kastelen Marckenburg en Schalkwijk in Houten en die van het
kasteel Woudenberg neergehaald. Eendrachtig greep men in tegen
een roofridder als Jan van Rijnestein door zijn kasteel in Jutphaas in
1396 te verwoesten.

De meeste kastelen in Het Sticht zijn in de 15de en 16de eeuw
uitgebouwd met extra woonvertrekken, maar na 1600 komt aan het
kastelentijdperk een einde. De bedompte, oncomfortabele kastelen,
binnen hun keurslijf van omgrachtingen, zijn niet meer in trek.
Veel kastelen zijn in de 17de en 18de eeuw afgebroken of grondig
omgebouwd tot buitenplaatsen. Dieptepunt was het rampjaar 1672.
Wie geen brandschatting aan de Franse troepen betaalde had pech
en zag zijn kasteel in de vlammen opgaan. Dit lot trof onder meer
Amerongen, waar te lang werd gewacht met het betalen van de
geëiste drieduizend gulden. 

Het grote slopen zette zich begin 19de eeuw voort. Gebrek aan
geld voor het herstel en onderhoud van de vervallen kastelen was
het voornaamste motief in het verarmde Koninkrijk. Veel kastelen,
maar ook talloze buitenplaatsen, werden afgebroken en de 
onderdelen werden als bouwmateriaal verkocht. 

De middeleeuwse woontorens aan de Langbroekerwetering
vormden een uitzondering. Tussen 1830 en 1860 kregen de oude

Kastelen en kasteelplaatsen

 0217 TT 1-191 nw.qxp_  0405 chs 1-74  16-02-17  14:20  Pagina 156



157KASTELEN EN BUITENPLAATSEN

woontorens hun kantelen weer terug en werden ze voorzien van
neogotische decoraties en motieven. Het is één van de vroegste
voorbeelden in ons land van de romantische herwaardering van 
het middeleeuwse kasteel. Hoogtepunt van dit teruggrijpen op 
het vermeend roemruchte verleden is de ‘herbouw’ rond 1900 
van kasteel De Haar op de resten van een middeleeuwse 
voorganger. 

Zoals uit deze voorbeelden blijkt werden vele kastelen, al of 
niet in ruïneuze staat, verbouwd en aangepast aan de veranderende
smaak en behoeftes. Dat maakt het lastig om te bepalen of het om
een kasteel of om een buitenplaats gaat. Volgens een strakke defini-
tie is Kasteel Amerongen, dat kort na 1672 in een geheel nieuw
uiterlijk werd opgetrokken, helemaal geen kasteel, maar ‘gewoon’
een buitenplaats, hoewel er nog een stuk van het oude kasteel in zit. 

Kasteelplaatsen 
Ooit hebben er in ons land ongeveer 2.500 kastelen gestaan. Van de
resterende kasteelplaatsen is er 10% beschermd als archeologisch
monument. De provincie Utrecht liep tien jaar voor op de andere

provincies: in 1980 waren hier 49 kasteelplaatsen opgenomen,
waarvan de meeste al in 1967 op de lijst stonden. Dat is echter nog
niet eenderde van de kleine 140 kastelen die tussen 1250 en 1350 zijn
opgetrokken in Het Sticht, buiten enkele bisschoppelijke residen-
ties en grensburchten tussen 1000 en 1200. Deze kastelenrijkdom
in onze kleine provincie is niet verwonderlijk als je bedenkt dat 
Het Sticht veel te verduren heeft gehad van aanvallen uit Holland 
en Gelderland, waar ze zich tegen wilde wapenen.

Tot eind 16de eeuw zijn de doorgaans kleine omgrachte woon-
torens uitgebouwd tot soms grote complexe kastelen met vele 
bijgebouwen. Met uitzondering van de eerder genoemde tot 
buitenplaats omgebouwde kastelen resteren bijna alleen nog de
fundamenten en de sporen van de omgrachtingen. Een in 2010 
uitgevoerd onderzoek door de Nederlandse Kastelen Stichting heeft
in de provincie Utrecht 113 bewezen kasteelplaatsen gedetecteerd 
en beschreven. Hiervan hebben 26 de status van rijksmonument.

Onder een kasteelplaats verstaan de kenners ‘een site van een
verdwenen kasteel, zowel hoofdburcht als voorburcht, maar zonder
de bijbehorende boomgaarden, tuinen en lanen. Zowel de terreinen
die nog door muurfragmenten, bijgebouwen, grachten en wallen in
het terrein herkenbaar zijn, als de terreinen waar aan de oppervlak-
te weinig of geen sporen aanwezig zijn, vallen onder deze definitie’.
Bij de begrenzing is gekozen voor een beperkt terrein, gericht op 
de oorspronkelijke nutsfunctie voor het kasteel. De Nederlandse 
Kastelen Stichting heeft vier soorten kasteelplaatsen onderscheiden
en in kaart gebracht:
1. Herkenbare kasteelplaatsen die nog zichtbare delen of ruïnes
bevatten van de kastelen zelf en/of hun bijgebouwen als koetshui-
zen en boerderijen. Te denken valt aan de Bourgondische toren van
kasteel Duurstede, het verbouwde kasteel Montfoort of de in ons

Boven • Ruïne van het kasteel Te Vliet bij Oudewater.

Linkerpagina • Kasteel Beverweerd.

Huisbewaarder

De huisbewaarder van het hol kasteel

– de adel zit op flatjes in de stad

zolang de staat zich aan hun bloed bezat,

het blauwe, dat ik rechtens met ze deel –

de huisbewaarder hokt voor evenveel

als mol in ’t souterrain. Boven hem staat

de doem van zestig kamers. Grauw en geel

beschimmelt in de hal het tafereel

“de wilde jacht” waarover ik het had.

’s Nachts daalt een vrouwenschim de trappen neer,

beschouwt langdurig ieder onderdeel

en lost volledig op in het geheel.

Onder de hoezen giegelt meubilair.

Ik hoor een jachthoorn achter het paneel.

Het is een haan die kraait; een haan van keel.

Spookhuizen staan langs stille weteringen,

hun dode ogen binnenwaarts gekeerd;

tot conferentieoord gedegradeerd

voor volksdans en wereldverbeteringen.

Had ik het mijne toch bijtijds verkocht

en in Amerika m’n heil gezocht.

Uit: Gerrit Achterberg, Spel van de wilde jacht, Amsterdam 1957, p. 58.

Dit gedicht noemt niet een bepaald kasteel. Gedacht wordt aan kasteel

Beverweerd te Werkhoven, dat voor Achterberg speciale betekenis had.
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opruimland zeldzame ruïne van het kasteel Te Vliet bij Oudewater.
Mooi voorbeeld van een plaats waar nog bijgebouwen resteren is
Rijsenburg aan de Langbroekerwetering met de kasteelboerderij 
en een koetshuis.
2. Herkenbare kasteelplaatsen die nog zichtbare contouren van
grachten, singels of lanen bevatten. Een van de mooiste voorbeel-
den daarvan is Slot Abcoude, waarvan de grachtstructuren in het
weiland nog geheel aanwezig zijn.
3. Onherkenbare kasteelplaatsen die alleen op basis van schrifte-
lijke bronnen als oude kaarten gelokaliseerd konden worden, waar
geen onderzoek is verricht en/of die bebouwd zijn geraakt. Dit lot
heeft de meeste kastelen getroffen. Bijvoorbeeld de ridderhofstad
Kersbergen te Zeist, waar in de jaren 1920 een villawijk overheen 
is gebouwd, maar die nog duidelijk op de kadastrale minuut van
1832 is terug te vinden.
4. Onherkenbare kasteelplaatsen waarvan de exacte locatie niet
bekend is, maar die wel in de bronnen voorkomen. Dit lot trof
onder meer het eerste kasteel van Woerden, in 1288 als ‘steenhuus’
door de lokale heer Herman van Woerden opengesteld voor de 
Hollandse graaf Floris V. Deze grensburcht moet al in de 12de eeuw
door de Utrechtse bisschop zijn gesticht en zou bij het Romeinse
castellum hebben kunnen staan, maar waar?

Ridderhofsteden
Alleen de provincie Utrecht kent het begrip ridderhofstad, dat
dateert uit de 16de eeuw. Het is een redelijk ingewikkeld, maar 
boeiend verhaal dat veel zegt over de status en politieke verhoudin-
gen destijds. Het treft primair de niet-fysieke component van het
kasteel, mét een typologische doorwerking. 

Om van de grote schulden af te komen die de bisschop en 
Staten van Utrecht hadden gemaakt in de oorlog tegen IJsselstein
(1510-1511), werd in 1512 een nieuwe huisbelasting geheven. De 
Staten, bestaande uit de geestelijkheid, de vijf steden en de ridder-
schap, wilden zich uiteraard niet in eigen vlees snijden. De huizen
van de leden van de ridderschap, de ‘rittenhoffsteden’, werden 
dan ook uitgezonderd en waren vrij van ‘huysgeld’. Deze belasting-
vrijstelling had te maken met de middeleeuwse opvatting dat de
‘ridderluyden’ hun bijdrage al leverden in de vorm van bijstand 
aan de landsheer met paard en harnas in geval van oorlog. 

De genoemde schuldaflossing verliep uiterst traag. Toen Karel V
in 1528 landsheer van het Nedersticht werd, nam hij met het wereld-
lijk gezag ook de schulden over. In 1532 werden nieuwe belasting-
maatregelen uitgevaardigd. Jarenlange discussies volgden over de
vraag wanneer een hofstede aangemerkt kon worden als ridderhof-
stad en dus in aanmerking kwam voor vrijstelling van belasting. 
Op 27 oktober 1536 stelden de Staten ‘drie saken ofte qualiteyten’
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vast voor vrijstelling van huisgeld: de eigenaar diende lid te zijn 
van de ridderschap (traditie, afstamming en leefwijze als toelatings-
eisen), het huis moest een uiterlijk hebben een ridder waardig 
(versterkt huis met gracht en ophaalbrug) en er diende een 
boerderij bij te zijn. 

Aan de resolutie van 1536 was een lijst van 38 ridderhofsteden
toegevoegd met naam en woonplaats van de eigenaren. Hieruit
blijkt dat de kastelen zelden permanent bewoond werden. Men
woonde in de stad Utrecht en een enkeling in een van de vier ande-
re steden. Maar de discussie was nog niet ten einde. Protest werd
aangetekend door eigenaren die eerder wel vrijstelling hadden maar
nu niet meer, omdat ze bijvoorbeeld niet over een gracht of ophaal-
brug beschikten. In 1539 werden 21 verzoeken ingewilligd, wat het
totaal van erkende ridderhofsteden op 59 bracht. Nog zeven poten-
tiële ridderhofsteden zouden erkend worden als de eigenaren met
bewijzen kwamen. Maar omdat ook besloten werd het huisgeld te
veranderen in grondbelasting (‘oudschildgeld’) was de hele erken-
ning een wassen neus geworden. 

Rechts • Poortgebouw van de voorburcht van kasteel Montfoort.

Onder • De bisschoppelijke residentie Ter Eem beheerst de rivier en is strate-

gisch tegenover Eembrugge gelegen. Een prekadastrale kaart uit omstreeks

1650 van landmeter Paulus Ruijsch. Linksboven het kasteel Drakenburg.

Rechtsonder het huis van ‘De burgemeester De Graeff’, op de plaats waar

in 1674 het paleis Soestdijk zou komen. 
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Toch was het wel vreemd dat enkele adellijke huizen die alle 
kenmerken van een ridderhofstad hadden niet op de lijsten voor-
kwamen, zoals de kastelen van de landsheer: Abcoude, Duurstede,
Ter Eem, Ter Horst, Stoutenburg en Vreeland. Maar het was van-
zelfsprekend dat de landsheer zelf was vrijgesteld van belasting.
Ook kastelen in de stadsvrijheden van de vijf steden en in gebieden
waar de landsheer geen hoge heerlijkheid bezat, zoals Hagestein,
Montfoort en Jaarsveld, kwamen om een dergelijke reden niet 
voor op de lijst. 

Maar het verhaal is nog niet afgelopen. Wie in de Staten moch-
ten zitten had macht. In 1587 klaagde de stad Utrecht, dat er steeds
meer lieden in de Staten kwamen die geen oude riddermatige
afstamming hadden noch een ridderhofstad bezaten. Voor het 
eerste criterium ging in opdracht van de Staten een commissie ‘in
de oude boecken’ kijken. Over onderzoek naar het tweede criterium 
is niets bekend, maar het hebben van een erkende ridderhofstad
werd nu wel aantrekkelijker. 

In 1597 werd de ridderschap met zes edelen aangevuld, waar-
onder Frederik van Reede, die zijn kasteel Amerongen op de lijst
wist te zetten. In 1612 zorgde Johan van Oldebarneveldt ervoor zijn
pas verworven Gunterstein te Breukelen erkend te krijgen als rid-
derhofstad om zo de weg te effenen voor zijn zoon Willem in het
provinciale bestuur. Meer edelen probeerden erkenning van hun
huis als ridderhofstad te krijgen. Slechts enkelen lukte dat nog,
maar de riddergelederen werden zoveel mogelijk gesloten voor 
de nieuwkomers. Gelukkig was Gerard van Reede, toen hij in 1653
Vreeland niet alleen tot heerlijkheid verklaard kreeg, maar ook 
het predicaat ridderhofstad wist los te peuteren. De Staten namen
genoegen met de herbouwplannen op basis van een opgravings-
tekening, maar na de erkenning in 1680 verdwenen de plannen
snel van tafel. 

Bezit van een erkende ridderhofstad leidde niet per definitie 
tot de ridderschap in de Staten, sterker nog, in een resolutie in 1641
werd bepaald dat nieuwe kopers van ridderhofsteden en eigenaren
van buiten het gewest geweerd moesten worden. Tot het vaststellen
van een nieuwe lijst kwam het niet. De oude lijst van 1539 bleef 
leidend en de 16de-eeuwse eisen van een gracht en ophaalbrug 
werden zelfs weer uit de kast gehaald bij erkende ridderhofsteden
die daaraan niet meer voldeden. En zo zien we dat stereotiepe elementen van het kasteel niet vanwege hun verdedigende functie,

maar vanwege bestuurlijk belang nog lang in het Utrechtse gehand-
haafd werden. Resultaat was een typisch 17de-eeuwse Utrechtse 
traditie in het blijven doorbouwen in compacte omgrachte vormen
en toepassing van kasteelachtige elementen als torens. Zie de hui-
zen Voorn bij Utrecht (1635), Linschoten (1637), Heemstede (1645)
en Amerongen (1673).

Kasteeltypologie 
Kastelen kunnen verschillen in vorm, grootte en functie. In Utrecht
zijn enkele soorten kastelen herkenbaar. Elk type is representatief
voor een fase in de ontwikkeling van het kasteel. Daarbij zijn de
woon- en de militaire kwaliteit steeds bepalend. We zien binnen de 
kastelenbouw een verschuiving naar groter wooncomfort en een
zoeken naar nieuwe antwoorden op militaire bedreigingen. Ook de
status van een kasteel als bestuurscentrum had invloed op de vorm
en aankleding van met name het interieur. Voor de organisatie van
de gebouwen binnen de contour van de omgrachting speelde de
agrarische component een belangrijke rol, zoals de plaatsing van 
de boerderij op de voorburcht.

Boven • De terug gerestaureerde woontoren Lunenburg aan de Langbroeker-

wetering.

Linksonder • Buitenplaats Prattenburg ten noorden van Rhenen uit 1887 met

zijn middeleeuws geïnspireerde woontoren.

 0217 TT 1-191 nw.qxp_  0405 chs 1-74  16-02-17  14:20  Pagina 160



161KASTELEN EN BUITENPLAATSEN

Walburgen 

Tot de oudste typen behoort de walburg, waarvan de militair-defen-
sieve functie voorop staat. De walburg heeft een twee tot vier meter
hoge aarden wal, versterkt met een palissade en een gracht, waar-
binnen mens en dier in tijden van gevaar bescherming zoeken. Het
binnenterrein heeft een doorsnede van honderd tot driehonderd
meter. We kennen in de provincie slechts één voorbeeld, de walburg
op de Heimenberg bij Rhenen. Deze dateert uit de tweede helft 
van de 7de eeuw en ligt op een stuwwalplateau, dat in de loop der
eeuwen door de Nederrijn flink is ondergraven en aangesneden.
Het is dus goed mogelijk dat de huidige halve walring, die nu een
terrein van 224 bij 115 meter omsluit, het resultaat is van erosie en
oorspronkelijk het hele terrein omsloot. 

Mottes 

Ook van dit type kasteel hebben we maar één voorbeeld, de motte
van het kasteel Lockhorst bij Leusden. Een motte is een kunstma-
tige heuvel die gewoonlijk door een droge of natte gracht omgeven
wordt. Op de afgeplatte top staat een verdedigbare woontoren, aan-
vankelijk van hout, maar na voldoende inklinking van de heuvel
daarna in steen herbouwd. Soms wordt ook wel eerst de stenen

Kasteel Loenersloot met de midden 13de-eeuwse ronde toren, voor de restauratie van 2012.

’t Huys tot Sterkenborg door C. Specht in 1700. 
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toren gebouwd, waarbij het onderste deel met een laag aarde wordt
bedekt, eingemottet in het Duits. De motte staat soms binnen een
groter, door palissaden en omgrachting omgeven terrein. Binnen
dit grotere terrein, de lager gelegen voorburcht of balije, staan soms
andere gebouwen. 

Lockhorst was in ieder geval in 1641, maar mogelijk al in 1507
gereduceerd tot een omgrachte heuvel zonder woontoren. Omdat
het op de lijst uit 1536 van erkende ridderhofsteden stond, bleef
Lockhorst een rol spelen. Het lukte Johan Adolph van Renesse nog
in 1709 om tot de ridderschap van Utrecht toegelaten te worden,
door de aankoop van deze motteheuvel. Pas in 1885 zou er weer 
een huis op Lockhorst worden gebouwd.

Residenties en grensburchten 
Uiteraard versterkt, maar vooral strategisch gelegen zijn de residen-
ties en grensburchten die de bestuurlijke macht van de vorst uit-
drukken. In Utrecht laten de bisschoppen, als vertegenwoordigers
van het hoogste gezag, in de 11de en 12de eeuw dergelijke kastelen
bouwen. Hun hoofdzetel is de bisschoppelijk burcht Trecht op de
plaats van het voormalige Romeinse castellum van Utrecht. Deze
residentie fungeert ook als periodiek onderkomen van de Duitse
keizer, het hoogste gezag in onze contreien. Als rondtrekkend 
vorst is voor hem een palts, een paleis, gebouwd, genaamd Lofen 
(= luifel), waarvan de resten nog aanwezig zijn in de kelder van 
een café aan het Domplein nr. 17. 

Ook in Amersfoort wordt een bisschoppelijk hof gesticht, op de
plaats waar nu de St-Joriskerk staat. Om zijn Nedersticht tegen het
opdringende Holland en Gelre te beschermen worden strategisch
gelegen grenskastelen aangelegd: kasteel Woerden aan de Oude
Rijn, kasteel Montfoort aan de Hollandsche IJssel en kasteel Ter
Eem aan de gelijknamige rivier, als uitvalsbasis naar Oversticht

(Overijssel), dat ook aan de Utrechtse bisschop toebehoort; voorts
kasteel Ter Horst bij de Grebbe en het kasteel Vreeland, dat in 1260
aan de Vecht wordt gebouwd om de vrede met de opstandige heren
Van Amstel te veilig te stellen. 

Van al deze grensburchten is alleen de toegangspoort tot en de
oostvleugel van de voorburcht van Montfoort bewaard gebleven. 
De strategische ligging van deze burcht, evenals Ter Horst en 
Woerden gesticht door bisschop Godfried van Rhenen (1156-1178), is
evident: op de grens met Holland en op een plek aan de IJssel waar
de voor Utrecht belangrijke handelsroute zich splitst naar Woerden,
Jutphaas en IJsselstein. De naam Montfoort is afgeleid van het
Latijnse Mons Fortis, wat sterke berg betekent. Helaas is Montfoort
niet sterk genoeg om de Fransen op afstand te houden, die in 1672
de hoofdburcht opblazen, waarna de stenen worden verkocht.

Omdat het optrekken van kastelen nogal kostbaar is, geeft de
bisschop lokale heren in ruil voor het openstellen van hun kasteel 
bijzondere rechten. We noemen hier het kasteel Stoutenburg onder
Amersfoort. Op 12 juni 1259 verleent bisschop Hendrik van Vianden
de plaats stadsrechten. Diezelfde dag draagt Wouter van Amersfoort
zijn kasteel aan de bisschop over als open huis. Wanneer de bis-
schop het kasteel om militaire redenen nodig heeft, wat hier bij de
grens met Gelre voorkomt, moet Wouter hem toegang verschaffen.

Woontorens
De basisopzet van deze kastelen is eenvoudig: een vierkante of
rechthoekige toren van baksteen, veelal gecombineerd met andere
gebouwen. De toren is doorgaans acht bij tien meter en dertien tot
zestien meter hoog; niet echt groot dus voor een kasteel en zeker
niet erg comfortabel met twee verdiepingen boven een kelder en 
de ingang op de eerste verdieping. Ter versterking van het militair-
defensieve aspect wordt de toren op een eilandje geplaatst, met op
de voorburcht een poortgebouw, stallen of een boerderij. Een een-
voudige houten brug over de gracht verbindt de voorburcht met de
eerste verdieping van de woontoren. Deze variant zien we vooral
rond Vleuten (Huis te Vleuten, Den Engh, Den Hoed). Vaak wordt
het eilandje tot in het water uitgenut voor aanbouwen en (trap)-
torentjes met verschillende hoogten, wat een schakering aan daken
oplevert, zoals bijvoorbeeld bij het kasteeltje Groenewoude bij 
Woudenberg. 

Tot de vroegste woontorens behoren het donjon van Wijk bij
Duurstede, Zuilenburg bij Overlangbroek en Natewisch onder
Amerongen. Jonger, van rond 1300, zijn de woontorens aan de
Langbroekerwetering met Lunenburg als (terug)gerestaureerd 
voorbeeld. Hier raken de torens in de loop der tijd soms geheel
ingebouwd en worden als aparte toren bijna onherkenbaar, zoals
gebeurt bij Hinderstein, Sandenburg en Hardenbroek. Heeft de
eigenaar meer mogelijkheden, dan ligt een ruimere rechthoekige
zaaltoren voor de hand. Die kun je eenvoudigweg verdubbelen door
er een tweede tegenaan te bouwen, wat bij het kasteeltje Oudaen
aan de Vecht is gebeurd. Een andere mogelijkheid is om twee
torens met elkaar te verbinden, waardoor een U-vormig geheel 
ontstond, zoals bij Den Ham te Vleuten. 

Aanvankelijk wordt er overwegend in hout gebouwd. Alleen
zeer rijke heren als de bisschop kunnen zich kostbare natuursteen
uit Duitsland en België permitteren. In de 13de eeuw komt het
gebruik van het relatief goedkopere baksteen op gang. Met de plaat-
selijke klei worden grote bakstenen (kloostermoppen) in veldovens
gebakken. Ook de lagere heren kunnen zo hun grote verlangen een

Typerende ovaalvorm van het grenskasteel Stoutenburg. Detail kaart door

J.L van der Meer rond 1790.
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eigen ‘steenhuus’ te hebben, realiseren. Nog tot in de 16de eeuw
worden woontorens gebouwd. De solitaire toren is een statussym-
bool geworden, in de 17de eeuw aangeduid als ‘camer’ of als ‘lust-
huis’. De woontoren als symbool voor een kasteel zien we terug-
komen in Renswoude (1654) en in de centraalbouw van Heemstede
(1645). Als in 1887 Prattenburg bij Rhenen nieuw wordt gebouwd,
krijgt deze een vierkante woontoren. Als kasteel Lunenburg in de
jaren 1960 wordt gerestaureerd, wordt de woontoren volledig ont-
pleisterd en de 18de-eeuwse vleugel gesloopt, om het ideaalbeeld 
dat Jan de Beijer omstreeks 1750 tekende, te bereiken. 

Ronde of veelhoekige kastelen

Torens met rechte muren blijken slecht bestand tegen kanonvuur.
Dat is bij de eenvoudige kleine woontorens niet erg, want deze zijn
meer statussymbool dan strategische kastelen. Ronde torens zijn
beter bestand tegen het geschut. Mooie voorbeelden zijn de ronde
torens van Sterkenburg en Loenersloot, beide uit omstreeks 1250-
1270, met ruim twee meter dikke muren. Anders ligt dat bij de gro-
tere kastelen als Montfoort, De Haar en Ter Horst, die het principe
van de cirkel als ideaalvorm voor het grootste oppervlak met de
kleinste omtrek hebben toegepast. Het zou kunnen zijn dat deze
vorm vanuit een oudere motte is ontstaan die werd afgevlakt en
voorzien van een ring waartegen gebouwen verrezen. Ter Horst had
een veelhoekige ringmuur die een terrein van 42 bij 58 meter
omsloot. Andere ovale of ronde burchten hebben waarschijnlijk
gestaan bij Linschoten, Abcoude en Ruwiel en het grenskasteel
Stoutenburg. De voorburcht werd meer het agrarische domein,
omdat de meeste functies zich nu in het kasteel zelf bevonden. 
Bouwers waren de belangrijke leenmannenfamilies als de Van 
Zuylens, de Van Wulvens, de heren van Ter Aa en Loenersloot. Vierkante kastelen

Het kasteel dat kinderen tekenen heeft ronde torens op de vier hoe-
ken. Achter de tussenliggende muren met kantelen bevinden zich 
de woonvertrekken en de bijgebouwen. Vanuit Frankrijk komt dit 
type in het laatste kwart van de 13de eeuw ons land binnen onder
graaf Floris V. Zijn Muiderslot beantwoordt bijna geheel aan het
ideaalbeeld van een vierkant kasteel. Dankzij de kasteelopmeting
van Gerard van Reede uit 1653 weten we dat het 14de-eeuwse Vree-
land een rechthoekige omtrek had van 43 bij 29 meter met vier ron-
de hoektorens van ruim acht meter hoog. Ook het begin 15de-eeuw-
se kasteel Woerden is vrijwel vierkant met ronde hoektorens. Om
de grotere vuurkracht van de kanonnen te weerstaan zijn de muren
hier 3,5 meter dik. In het laatste kwart van de 15de eeuw bouwt bis-
schop David van Bourgondië kasteel Duurstede uit in de geest van
het type vierkante kasteel. De ruim veertig meter hoge toren bestaat
uit vier meter dikke muren en heeft een doorsnede van bijna vijf-
tien meter. Maar dat was een uitzondering in Het Sticht. 

Tot slot nog een kasteel dat maar kort heeft gestaan: de dwang-
burcht Vredenburg die Karel V in 1528 liet bouwen en rond 1580
weer werd gesloopt door de Utrechtse burgers. De vierhoek met
torens was toen al ouderwets. Enkele resten zijn in het nieuwe
muziekgebouw TivoliVredenburg opgenomen.

Ligging in het landschap 
Middeleeuwse kastelen zijn bouwwerken die bij uitstek een bewus-
te locatie in het landschap hebben uitgekozen, om meerdere rede-
nen. De afhankelijkheid van de bodemsoort, het reliëf en de water-
huishouding was veel groter dan nu. Het belang ervan zien we
soms terug in de kasteelnamen. Zo heet een kasteel aan de Lang-

Ridderhofstad Den Ham, rond 1260 gebouwd in de binnenbocht (inham)

van een Oude Rijnarm, nu Vleutense Wetering. De 27 meter hoge woon-

toren dateert uit het eind van de 15de eeuw en is de enige kasteeltoren in 

ons land met meer dan vier verdiepingen. Door de ruilverkaveling van 1954

is de situatie ter plaatse ingrijpend veranderd, maar een deel van de mean-

der is nog herkenbaar. Luchtfoto april 2002.

Het kasteel van Woerden met de vier hoektorens. Situatie april 1976.
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broekerwetering Sandenburg omdat het precies gebouwd is op een
dekzanduitloper van de Heuvelrug. Hardenbroek verwijst naar de
stevige ondergrond langs de Kromme Rijn. Als reliëfnaam noemen
we Lichtenberg bij Woudenberg of Moersbergen bij Doorn. Veel
waternamen beginnen met ‘Rijn’, opvallend genoeg allemaal rond
Jutphaas aan de Vaartsche Rijn. Ook langs de Kromme Rijn treffen
we kastelen met waternamen als zoals Rhijnauwen en Rhijnestein
bij Cothen. De middelen, materialen en mogelijkheden waren
beperkt, ruimte was er nog volop, dat wil zeggen op de stevige
oeverwallen van de rivieren. 

Langs de rivieren
Vooral bij de oudste en grotere kastelen was een strategische ligging
een bepalende vestigingsfactor. Destijds waren rivieren de belang-
rijkste transport- en passagemogelijkheden. De places to be waren 
de grenzen en de weg- en waterkruisingen. In de Hollands-Utrecht-
se veengebieden gaat het om de oeverwallen van de Oude Rijn
(Woerden), de Kromme Rijn, de Lek (oversteek Vreeswijk-Vianen),
de Vecht (Vreeland), de Aa, de Angstel (Loenersloot, Abcoude), de
Hollandsche IJssel (IJsselstein, Montfoort) en de Eem. Op de oost-
oever van deze laatste rivier heeft het Utrechtse bestuur Ter Eem 

Fragment prekadastrale kaart van Zuylestein en Waayenstein uit 1633. De ridderhofsteden en de overige hofsteden liggen aan de natte zuidkant van de beneden-

weg. De bovenweg loopt op de hogere Heuvelrugflank onbebouwd evenwijdig eraan. 

Prekadastrale kaart van Juthaas uit 1626 met de kastelen Wijnesteijn, Plettenborch en Rijnesteijn aan de Nedereindseweg. 
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als controleburcht gebouwd die tot in de 17de eeuw met nieuwe 
versterkingen de indringers uit het oosten op afstand moest hou-
den. Naast de hierboven genoemde (lands)heerlijke burchten zien
we veel kastelen in de binnenbochten van de rivieren verschijnen.
Hier was minder gevaar voor overstroming. Het mooiste voorbeeld
is Den Ham, genoemd naar de binnenbocht van een Oude Rijn-
meander. Anderen zochten de steviger bodems van de fossiele
stroomruggen op, zoals Hagestein of Linschoten. Na de afdamming
van de Kromme Rijn in 1122 vonden lokale leenmannen de nieuwe 
aanwassen in de binnenbochten, de weerden, een veilige plek voor
hun nieuwe huis en verwerkten die in hun naam, zoals Amelis-
weerd en Beverweerd. 

In de grote ontginningen
Terwijl in het gehele Zuid-Hollandse veengebied geen kasteel te
bekennen is, zien we in Utrecht opvallende concentraties. Vooral
langs de centrale weteringen, die de zompige broeklanden moesten
ontwateren, verrezen vanaf omstreeks 1250 kastelen. Over het alge-
meen waren het woontorens. Dankzij armoede en traditie zijn deze
aan de Langbroekerwetering goed bewaard gebleven. Een andere
kastelenreeks bevond zich langs de Jutphase wetering in de ontgin-
ningen van het Boveneind en het Benedeneind: Everstein, Rijnen-
burg, Rhijnestein, Batau, Vronestein, Plettenburg, Wijnestein 
en Stormerdijk. Door de stedelijke dynamiek resteert alleen Rijn-

huizen, in 17de-eeuwse gedaante. Ook langs de Schalkwijkse wete-
ring komen ze voor, maar wat bescheidener, zoals Vuylcop. In de
centrale weteringen van de Lopikerwaard en het veengebied ter
weerszijden van de Vecht zien we nauwelijks kastelen. 

Op de Utrechtse Heuvelrug
Ideaal voor de stichting van kastelen waren de lagere delen van de
Heuvelrugflanken. Hier was immers door kwel van de Heuvelrug
voldoende water om de grachten te vullen. De zanduitlopers van de
stuwwal boden een stevige ondergrond voor de bouw van de zware
kastelen. Al sinds de prehistorie was hier, op de overgang van laag
naar hoog, van klei en veen naar zand, sprake van bewoning (celtic
fields, grafheuvels). Sinds de vroege middeleeuwen strekte zich tus-
sen Zeist en Rhenen een zone van akkerbouwcomplexen uit. Deze
bouwlanden (engen) lagen op de zonnige zuidflank, terwijl de boer-
derijen en de dorpen in de iets lagere zone waren gevestigd, nog net
gevrijwaard van overstromingen. Zeist en Doorn waren hier de
belangrijkste dorpen, met een vroege kerkstichting in de 9de eeuw.
Het gebied was bovendien goed ontsloten met de boven- en de
benedenweg, een belangrijke dubbelweg die de Utrechtse bisschop-
pen gebruikten voor hun tocht naar de Duitse keizer in Keulen. 
Kastelen werden in de boerderijzone gesticht, maar pas nadat de
Langbroekerwetering geheel was ontgonnen. De meeste kastelen
kwamen hier niet voor het midden van de 13de eeuw en zijn ver-

Detail van de Carte von Utrecht door F.L. Güstefeld uit 1787. Met vierkantjes zijn de kastelen en versterkte huizen in het grensgebied met Gelderland weergegeven.

Met streepjes is expliciet het overstromingsgebied in de Gelderse Vallei aangeduid. Deze Duitse kaart dateert uit het jaar van de Pruisische inval in ons land.
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moedelijk gesticht door rijk geworden ontginners. In Zeist vinden
we de als ridderhofstad erkende kastelen Kersbergen (1377), Zeist 
en Blikkenburg (1368) en bij Doorn Moersbergen en Huis Doorn.
Bij Amerongen stonden de 14de-eeuwse kastelen Zuylestein (1381),
Waayenstein (1394), Lievendaal (1380) en Huis Amerongen, bij
Leersum het kasteel Broekhuizen. De noordflank van de Heuvel-
rug kende nauwelijks kastelen. Hier stonden de bisschoppelijke
grensburcht Ter Horst, het kasteeltje Levendaal aan de voet van 
de Laarsenberg en mogelijk ook Heimerstein. 

Het centrale en noordelijke deel van de Heuvelrug waren 
destijds nog nauwelijks ontgonnen en ontsloten. Behalve enige 
concentratie bij Woudenberg rond een belangrijke oost-westverbin-
ding tussen Het Sticht en Gelre stonden in dit deel van de Heuvel-
rug veel minder kastelen. Wel zien we hier enkele kloosters, die
juist het isolement opzochten. Op de Emmikhuizerberg stichtte 
het Karthuizerklooster Nieuwlicht een kapel en op de noordflank
van de Heuvelrug kwam de proostdij Maarsbergen (1134-1648). Bij
Leusden stichtte bisschop Ansfried in 1006 het Benedictijnerkloos-
ter Hohorst, ook wel Heiligenberg genoemd, dat rond 1050 als Sint
Paulusabdij naar Utrecht werd verplaatst. In de omgeving verrees
de in 1536 erkende ridderhofstad Lockhorst (1234). Tussen Amers-
foort en Soest zien we nog enkele kloosters, zoals het 15de-eeuwse
Birgittenklooster Mariënburg nabij de Soester kerk, gebouwd op 
de resten van een kasteel. Ook hier werden de flanken van de 
Heuvelrug voor de stichtingen opgezocht. 

In relatie met de omgeving

Eigendom, fysisch-geografische omstandigheden, militair-defen-
sieve overwegingen en presentatie zijn bepalend geweest voor de

locatiekeuze, samen met de relatie met het omringende land. 
De aanwezige middeleeuwse verkaveling was over het algemeen
bepalend voor de uitleg van een kasteel. Bij de brede oeverwallen,
zoals bij IJsselstein en Montfoort, lagen de kastelen bij voorkeur
aan de voet van de oeverwal. In de grote ontginningsgebieden zal de
situering op de kop van de kavels de voorkeur hebben gehad. Maar
soms koos men voor een plek verder het gebied in, zoals Walenburg
bij de Langbroekerwetering. Dat had te maken met bodemgesteld-
heid: hier gaf een zandbaan een stevige ondergrond. Het is dezelfde
zanduitloper van de Heuvelrug waarvan ook Sandenburg gebruik
had gemaakt. 

In dit gebied is de eigendomssituatie mooi te zien. Groenestein
beschikte maar over één kavel, Walenburg had er twee, Lunenburg
drie. Sandenburg wist beslag leggen op maar liefst vier percelen, 
die voor zijn woontoren met voorburcht werden benut. 

Om defensieve redenen was de hoofdburcht van een kasteel niet
rechtstreeks te benaderen. Oprijlaan, haakse bocht door het poort-
gebouw, over eerste gracht naar de voorburcht, weer één of twee
haakse bochten en ten slotte over een tweede omgrachting via
ophaalbrug de kasteeltoegang te bereiken, dat was kort gezegd het
basisschema. Soms stond er alleen een poortgebouw direct aan de
weg, zoals bij Groenestein, soms twee poortgebouwen, zoals bij
Zuylestein. Afscheiding van de omgeving met boomsingels en
beslotenheid van de ‘kamers’ binnen de omgrachting zijn kenmer-
kend voor het defensieve aspect. 

Ook de presentatie van macht en bezit vormde een inrichtings-
overweging. De woontorens van De Hoed en Vleuten stonden met
hun woontoren aan de weg, terwijl hun boerderijen meer verscho-
len erachter lagen. Bij kasteel Groenewoude te Woudenberg werd
de bezoeker om het gebouw geleid voor een maximaal belevings-
effect. 

Tijdens de grote verbouwing van de Utrechtse kastelen begin
16de eeuw kwam de nadruk op het wooncomfort en de status te 
liggen met nieuwe traptorens, decoratieve spekbanden en peervor-
mige bekroningen in laatgotische traditie. Begin 17de eeuw volgden 
nieuwe bouwactiviteiten in de rijke vormentaal van het maniëris-
me, bijvoorbeeld bij Sterkenburg (1626) en Zuylestein (1630). In die
tijd werd het middeleeuwse verdedigingsaspect als statusmotief
gebruikt. Zo lag het statige, classicistische Gunterstein (1680) met
het huis direct aan de Vecht en was de entree ‘achterom’, via een
toegangshek en via twee nu symmetrisch in de as geplaatste poort-
gebouwen. 

Linksboven • Het omgrachte eilandje van Ruwiel aan het riviertje de Aa met

de erachter gelegen boerderij op het voormalige voorburchtterrein. Mogelijk

dateert kasteel Ruwiel al uit het begin van de 13de eeuw. In 1673 is het door

de Fransen verwoest. Luchtfoto april 2002.

Rechterpagina • Buitenplaats Heemstede bij Houten, luchtfoto uit 2002. 
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‘Zy zingt: hoe ’t Stichts gewest, van Vrankrijks juk ontslagen,

In luister toenam na ’t verloop der oorlogsplaagen:

Hoe weide en beemde op niew herleefden, en het woudt

Weer quam te voorschyn met paleizen trots gebouwt:

Hoe HEEMSTEDE uitmunt in plantagiën en hoven,

En ’t schoonste landtjuweel van Utrecht gaat te boven:

Hoe ’t aadlyk veldthuis, door VELDTHUIZENs vlyt zoo 

zeer Verheerlykt, al zyn roem verplicht blyft aan dien Heer.

Een lange en diepe laan, met ypen, beuken, linden,

Met elst, en es bepoot, versiert aan elken kant

Met starrebossen, naar de maat en eisch geplant,

Lacht ons van verre toe, en noodt ons aan te treeden.’

Uit: Lucas Rotgans, Poëzy, van verscheide mengelstoffen, Leeuwarden 1715, 

p. 265-278. Geschreven na 1691. 

Het gehele hofdicht over de buitenplaats Heemstede telt 380 regels. Hierin

worden de tuinen uitgebreid beschreven, maar aan het interieur van het huis

zijn slechts enkele regels gewijd. De buitenplaats dateert van 1645. Diederick

van Velthuysen was eigenaar van Heemstede 1680-1716. Heemstede behoor-

de met Het Loo, De Voorst en Zeist tot de vier grote 17de-eeuwse Neder-

landse buitenplaatsen in formele stijl met een geconcentreerd assenstelsel. 

Het huis was intern verfraaid met schilderingen van Daniël Marot. De tuin

was een stijlzuiver voorbeeld van formele tuinaanleg naar Frans voorbeeld. 

In 1987 is het huis afgebrand, maar in 1999 weer opgebouwd.
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De belangstelling voor buitenplaatsen in de provincie Utrecht is er
al lang. Eigenaren en bewoners van buitenplaatsen konden inteke-
nen op prachtige plaatboeken als de Zegepraalende Vecht (uit 1719).
Nog mooier dan de werkelijkheid tekende Daniël Stoopendaal grote
buitenplaatsen als Slot Zeist en Zuylestein te Leersum in vogel-
vluchtperspectief. De glorietijd van de Vecht was al voorbij toen in
1831 P.J. Lutgers zijn Gezigten aan de rivier de Vecht lithografeerde.
Dertig jaar later deed hij dat weer; nu waren de intekenaren de eige-
naren van de nieuwe buitenplaatsen in de Stichtse Lustwarande. De
wandelende dominee J. Craandijk (1834-1912) en J.B. Christemeijer
(1784-1872), commies ter provinciale griffie in Utrecht, leverden in
hun reisverslagen romantische bespiegelingen over de vele buitens.
Serieus onderzoek over de Vechtbuitens startte in 1943 met het
proefschrift van R.J. van Luttervelt, zes jaar later gevolgd door zijn
studie over de Stichtse Lustwarande. Inmiddels zijn er vele deel-
studies over de Utrechtse buitenplaatsen bijgekomen.

Wat is een historische buitenplaats? 
De historische buitenplaats is niet eensluidend en helder te definië-
ren. Dat komt omdat de overgang tussen kasteel en buitenplaats
niet scherp te trekken is. Veel buitenplaatsen zijn in feite verbouw-
de kastelen en nieuwe buitenplaatsen lijken soms op kastelen. 

Als begindatum van de buitenplaatsontwikkeling hanteren we

1600, als veel kerkelijke goederen door de Staten van Utrecht wor-
den geconfisqueerd en aan particulieren worden gekocht voor de
bouw van hun luxe zomerresidenties. 

Ruim vier eeuwen lang, tot aan de Eerste Wereldoorlog, zijn bui-
tenplaatsen aangelegd. Nog enkele volgden tijdens het Interbellum,
maar na de grote crisis van 1929 valt het doek definitief. Op grond
hiervan stellen we het jaar 1930 als einddatum van de buitenplaat-
senaanleg. Door de opkomst van de villaparken vanaf 1875 in plaat-
sen als Baarn, De Bilt en Zeist ontstaat een nieuw type luxe woon-
huis: de vrijstaande villa met koetshuis annex garage op een ruim
perceel in een parkachtige aanleg. Het onderscheid tussen wat een
buitenplaats en wat een villa genoemd kan worden is dan niet altijd
even duidelijk meer te trekken. 

De officiële definitie uit 1988 van het Ministerie van LNV en
OCW meldt geen periode, zoals wij die op 1600-1930 hebben
bepaald, maar geeft wel het volgende houvast: ‘Een historische 
buitenplaats is aangelegd. Zij kan deel vormen van een landgoed.
Het geheel wordt met name gevormd door een, eventueel nu verd-
wenen, in oorsprong versterkt huis, kasteel, buitenhuis of landhuis,
met bijgebouwen, omgeven door tuinen en/of park met één of
meer van de volgende onderdelen, zoals grachten, waterpartijen,
lanen, boomgroepen, parkbossen, (sier)weiden, moestuinen, orna-
menten. De samenstellende onderdelen, een ensemble vormend,
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van terreinen (met beplanting), lanen, waterpartijen en -lopen,
gebouwen, bouwwerken en ornamenten zijn door opzet of ontwerp
van tuin en park en het (utilitair) gebruik historisch en architecto-
nisch met elkaar verbonden en vormen zo een onlosmakelijk
geheel. Onderdeel van de historische buitenplaats vormen die
gebouwen, bouwwerken en ornamenten, die compositorisch deel
uitmaken van het ontwerp of opzet en inrichting van de tuin- en/of
parkaanleg dan wel dienen voor gebruik in samenhang met de 
oorspronkelijke bestemming.’

In deze omschrijving hoeft het hoofdhuis niet per definitie aan-
wezig te zijn; het gaat vooral om het ontworpen ensemble van park
en opstallen. De termen buitenplaats en landgoed worden vaak
door elkaar gehaald. De term landgoed lijkt het in makelaarskrin-
gen (en daarbuiten) steeds weer te winnen van de term buiten-
plaats. Een buitenplaats onderscheidt zich van een landgoed door-
dat het in beginsel geen productiegronden als weilanden en bossen

bezit. Een buitenplaats is gericht op tijdelijk verblijf en vermaak
buiten de stad en bestaat uit het huis, bijgebouwen en luxe park.
Het kan deel uitmaken van een landgoed, dat als een centraal 
geleide economische eenheid is georganiseerd. 

Wat de omvang betreft: in de Natuurschoonwet wordt voor 
buitenplaats minimaal vijf ha gehanteerd. De consequentie zou 
zijn dat veel piepkleine buitenplaatsen aan de Vecht moeten 
afvallen, wat opstand zou betekenen in dat fraaie lustlandschap.

De Utrechtse buitenplaatsbiotoop
In het najaar van 2014 is ‘De Utrechtse Buitenplaatsbiotoop’ 
gepresenteerd, een provinciaal instrument dat de ruimtelijke 
kenmerken van de buitenplaatsen in elf buitenplaatszones heeft
vastgelegd. Het is bedoeld als informatie- en inspiratiebron voor
gemeenten, waterschappen, eigenaren en anderen die bij beleid 
en planontwikkeling zijn betrokken. 

Een Gedeelte van de Heerlyckheyt van Maerseveen door Philibertus Bouttats uit 1690-1691. Opdrachtgever voor deze zeer decoratieve kaart was Joan Huydecoper,

eigenaar van de hier afgebeelde buitenplaats Goudestein. Om zijn Amsterdamse bestuursfunctie veilig te stellen vond Huydecoper het nodig om zijn Oranje-

gezindheid te etaleren met een engel die de loftrompet boven het gekroonde monogram WH van Willem Hendrik (Willem III) uitsteekt. De rijksappel als sym-

bool voor de wereldheerschappij van de Franse Zonnekoning Lodewijk XIV en de duivelse figuur van afgunst houdt zij onder de knie. 
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Bij de buitenplaatsbiotoop gaat het om de invloed die de buiten-
plaats op de directe omgeving heeft. Het gaat daarbij om ruimtelijke
kenmerken als hoofdhuis, bijgebouwen, lanen, waterpartijen, 
zichtlijnen en -velden, moestuincomplexen en parken. 

Uitgangspunt is de buitenplaatszone: een cultuurhistorische
entiteit, bestaande uit een concentratie van buitenplaatsen met een
overeenkomstige vestigings- en ontwikkelingsgeschiedenis. De 
buitenplaatszone is het invloedsgebied van de afzonderlijke buiten-
plaatsen, die ieder ook hun eigen identiteit en kenmerken hebben.
De cultuurhistorische waarde van de zones ligt vooral in de samen-

hang van parkstructuren, hoofdhuizen en bijgebouwen, in de zicht-
relaties tussen buitenplaatsen en de directe omgeving en in de 
kenmerken van de zone in relatie met het onderliggende landschap.
Bij de afbakening van de buitenplaatsbiotoop gaat het niet om de
omvang van het eigendom, maar om de omvang van de cultuurhis-
torische aanleg die ruimtelijk leesbaar dan wel beleefbaar is. Niet
alleen de aanwezige elementen zijn in de buitenplaatsbiotoop op-
genomen, maar ook de rudimentair aanwezige en deels verdwenen
aspecten, die mogelijk in de toekomst kunnen bijdragen aan het
versterken van de buitenplaats en aan de uitstraling en beleving van
de zone als geheel. 

Elf buitenplaatszones 
In de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013-2025 zijn elf
buitenplaatszones opgenomen die bijzondere aandacht verdienen
als cultuurhistorische entiteit van bovenlokale betekenis. Typisch
Utrechts is de concentratie van de buitenplaatsen in zones of 

Boven en links • Theekoepels aan de Vecht en het Gein.

Linkerpagina • Uitsnede kaart buitenplaatsbiotoop van de Vecht. 
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Nieuwe Kaert van Loenen uit 1726-1737 door C.C. van Bloemswaerdt. Deze fabuleuze kaart geeft zeer nauwkeurig de gebouwen en tuinen van de buitenplaatsen

langs de Vecht en tussen Breukelen en Vreeland. Zeer informatief zijn de namen van de eigenaren die onder aan de kaart staan vermeld met nummers die 

verwijzen naar hun bezit. Voorts zijn de verkavelingen, in het westen tot aan de Angstel en in het oosten tot halverwege de Loosdrechtse Plassen, uiterst precies

in kaart gebracht. Ook is het Stichtse en het Hollandse gebied duidelijk aangegeven.

gordels langs ontwikkelingsassen als rivieren, weteringen en wegen
en op gradiënten van zandig hoog naar kleiig of venig laag. De Vecht
en de Stichtse Lustwarande met de in het lage gebied gelegen Lang-
broekerwetering zijn de meest bekende zones. Drie andere zijn 
minder voor de hand liggend: De Laagte van Pijnenburg met paleis
Soestdijk op het ‘scharnierpunt’ van de Praamgracht en de Amster-
damsestraatweg, de Valleilandgoederen bij de noordflank van de
Heuvelrug en de Amersfoortseweg als een ‘mislukte’ buitenplaat-
senverkaveling, waarvan de vakkenstructuur nog geheel intact is.
Daarnaast zijn drie bijzondere clusters en unica als zone bepaald:
Oud en Nieuw Amelisweerd met Rhijnauwen onder Utrecht, De
Haar als landelijk uniek retrokasteel en Landgoed Linschoten als
grote, meest westelijk in het open weidegebied gelegen buitenplaats. 

Tot slot zijn nog een tweetal buitenplaatszones toegevoegd die
op de noordoostflank van de Utrechtse Heuvelrug liggen. Het gaat

hier om de Maarsbergse Flank en Remmerstein-Prattenburg. De
Maarsbergse Flank bestaat uit kasteel Maarsbergen als grootste en
oudste buitenplaats en de jongere buitenplaatsen Huis te Maarn, 
’t Stort en het Berghuis. Remmerstein-Prattenburg zijn twee grote
landgoederen met een buitenplaatscomponent. De elf zones bevat-
ten 291 buitenplaatsen, waarvan er 17 geen hoofdhuis meer hebben.
Met nog ongeveer 6o ‘losse’ buitenplaatsen komen we voor de pro-
vincie Utrecht op ongeveer 350 (resten van) buitenplaatsen.

Vecht
De kern van deze smalle buitenplaatszone, waartoe ook de Angstel
en het Gein gerekend worden, ligt tussen Oud-Zuilen en Loenen.
Vooral hier stichtten Amsterdamse kooplieden in de 17de, en nog
meer in de 18de eeuw, een buitenplaats als zomerverblijf. Vanwege
de concentratie aan buitens in de ‘Gouden Bocht’ van Maarssen en

 0217 TT 1-191 nw.qxp_  0405 chs 1-74  16-02-17  14:20  Pagina 172



173KASTELEN EN BUITENPLAATSEN

in de ‘Mennonietenhemel’, genoemd naar de vele doopsgezinde
stichters van de buitenplaatsen tussen Nieuwersluis en Loenen,
wordt dit stuk ook wel de Herenvecht genoemd. 

Meer naar het noorden toe krijgt het agrarische karakter de over-
hand en wordt van de Boerenvecht gesproken. Ook aan de 
Angstel en aan het Gein domineren de boerderijen, met enkele 
concentraties van deels verdwenen buitenplaatsen bij Baambrugge
en Loenersloot. Hier zijn vele buitenplaatsen weer teruggekeerd
naar hun agrarische oorsprong als boerderij met herenkamer. 

Karakteristiek voor deze buitenplaatszone is het halfopen land-
schap met een afwisseling van besloten buitenplaatsen, open wei-
landen met boerderijen en historische kernen. Het vrije zicht tus-
sen jaagpad en Vecht en de doorzichten tussen en achter de buiten-
plaatsen naar het open weiland verhogen de belevingswaarde. Aan
de oevers van de Vecht zijn aanlegplaatsen en boothuizen kenmer-
kende elementen. Typerend voor het overwegend 18de-eeuwse
Vechtbuiten is het Hollands-classicistische bakstenen hoofdhuis
met verhoogde onderbouw en uitgebouwde koepelzaal aan de
Vecht. De theekoepel aan het water – we hebben er 27 geteld –
werd het beeldmerk van dit luxelandschap, het smeedijzeren 
toegangshek aan de weg – we noteerden 51 historische hekwerken –
het visitekaartje.

Door economische neergang zijn vele buitenplaatsen na 1800 
afgebroken. De nog resterende formele tuinen lieten de eigenaren
omwerken tot de goedkoper te onderhouden landschappelijke 
parken. De oude rechtlijnige tuinstructuren zijn hier en daar nog
wel herkenbaar. Van de 186 gevonden buitenplaatsen binnen de
Vechtzone zijn er 136 als nog bestaand opgenomen. De zware
infrastructuur tussen Utrecht en Amsterdam met de spoorlijn, het
Amsterdam-Rijnkanaal en de A2 is sinds midden 19de eeuw bewust
westelijk van de Vechtgordel aangelegd om deze waardevolle zone
te sparen. 

Bijzondere buitenplaatsen aan de Vecht zijn Slot Zuylen als kas-
teelmuseum, Gunterstein als topvoorbeeld van Hollands classicis-
tisch huis en park, Rupelmonde als typisch 18de-eeuws Vechtbuiten

met koepelkamer aan de rivier, VreedenHoff met het mooiste 
toegangshek van Nederland en Huis ten Bosch als vroegste en 
enige resterende voorbeeld van een begin 17de-eeuws huis. 

Als samenhangende clusters langs de Vecht noemen we:

Oud-Zuilen.Op de oostelijke oeverwal domineert het oude Slot 
Zuilen, dat als versterkt huis niet op de Vecht is georiënteerd. 
Voorburcht en hoofdburcht liggen met het park ingeklemd tussen
de rivier en de eerste ontginningsbasis van de Vechtplassen. Aan 
de Dorpstraat staan enkele kleine buitenplaatsen, op de westoever
vinden we de nauwelijks herkenbare buitenplaatsen Zuylenveld 
en Groenhoven. Van de laatste is alleen het park over. 

Maarssen.De ‘Gouden Bocht’ bestaat uit een aaneengesloten bui-
tenplaatsenreeks op de oostoever van de Vecht. Hier aan het water
liggen de buitenplaatsen Vechtoever, Goudestein en Doornburg.
Aan het Zandpad vinden we Gansenhoef, Otterspoor en Leeuwen-
burg en in het zuiden aan de Zandweg de buitens Huis ten Bosch,
Overkerck en Vechtestein. Aan het Zandpad en de Zandweg liggen
de huizen vlak bij de Vecht. De buitenplaatsen kennen een eendui-
dige oriëntatie op de Vecht. 

Breukelen oostzijde. Tegenover Breukelen aan de oostzijde van het
Zandpad ligt een reeks van buitenplaatsen met de huizen nabij de
weg. Er is sprake van een afwisseling van gesloten parkbossen en
open doorzichten tussen de buitenplaatsen door. Tussen Hunthum,
Weerestein, Vechtzigt en Groenevecht bevindt zich open landschap
met hoofdzakelijk agrarische bebouwing. Vanaf Groenevecht tot en
met Boomrijk vormen de buitenplaatsen meer een aaneengesloten
zoom. De parken en landerijen lopen van oudsher door tot aan de
Scheendijk, hoewel het landgoedeigendom soms verder strekt.
Gunterstein is de grootste en meest gave representant van deze
cluster. 

Links • Buitenplaats Vechtvliet aan de Straatweg 220 te Breukelen uit omstreeks 1750. Typerend voor de Lodewijk XV-stijl is de rocaille, een asymmetrisch 

schelpachtig siermotief, dat vooral in geveltoppen toegepast werd.

Rechts • Het Huis ten Bosch aan de Zandweg 44 te Maarssen is in 1628 gebouwd, zeer waarschijnlijk naar ontwerp van Jacob van Campen. Hier is voor 

het eerst in ons land het motief van de vier kolossale pilasters onder fronton toegepast.
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Breukelen westzijde.Op de westoever van Breukelen zijn verschil-
lende buitenplaatsen opgenomen in de bebouwing of verdwenen.
De buitenplaatsen liggen in de smalle strook tussen de Vecht en de
Straatweg of Herenstraat: Vegtvliet, Nieuw-Hogerlust, Vroeglust,
Vecht en Dam, Boom en Bosch, en Vreedenoord. De oriëntatie is
zowel op de Vecht als op de straat, hoewel de krappe ruimte soms
weinig toelaat. Vaak was mede daarom in het verleden sprake van
een overtuin aan de andere kant van de weg. 

Breukelen-Nieuwersluis. Tussen Breukelen en Nieuwersluis ligt 
het fraaie ensemble van Over Holland-Sterreschans-Rupelmonde-
Vijverhof. De huizen liggen tussen de weg en de Vecht en zijn
exemplarisch op beide hoofdaders georiënteerd, met een overplaats
aan de andere zijde van de Straatweg. De overtuinen aan de westzij-
de van de oude rijksweg vormen samen een zeldzame aaneengeslo-
ten parkcluster. De landerijen van Sterreschans en Over Holland
liepen door tot aan Nieuwer Ter Aa. Door de aanleg en verbreding
van het Amsterdam-Rijnkanaal zijn de overplaatsen aan de achter-
zijde verkleind. Hoewel de formele aanleg nog duidelijk herkenbaar
is, vormen de vroeglandschappelijke delen belangrijke aanvullin-
gen in het park.

Nieuwersluis-Loenen. Tussen Nieuwersluis en Loenen liggen aan 
de westzijde van de straatweg de buitenplaatsen Vreedenhoff en
Middenhoek. Hun overtuinen beslaan de strook tussen de weg en
de Vecht. De huizen van Nieuwerhoek en Nieuw Cronenburgh 
liggen juist tussen de weg en het water. Door de bredere oeverwal
zijn de parken wat dieper en kenden ze aan de polderzijde veelal
vermenging met agrarische doeleinden, zoals de boomgaard op
Middenhoek en de boerderij van het verdwenen Ouderhoek.

Loenen-Oostoever.Op de oostoever tegenover het dorp Loenen 
liggen aan het ‘Oud Over’ de buitenplaatsen Kalorama, Oud Over,
Bosch en Vecht en Vegtlust. Kenmerkend is hun situering tussen de

weg en de Vecht, veelal met een overplaats aan de overzijde van de
weg. De buitenplaats Bijdorp ligt ten oosten van de weg en heeft
juist een overtuin tussen de weg en de Vecht. Enkele nieuwe buiten-
plaatsen zijn recent aan de reeks toegevoegd: Vrederijk, Ruygenhof
en twee zonder naam. 

Vreeland-De Nes. Tussen Vreeland en De Nes moeten de resten van
een zeer uitgebreide vroeglandschappelijke aanleg van Breevecht
genoemd worden. 

Nigtevecht. Ten oosten van Nigtevecht liggen Breevecht en Zwaan-
wijck als restant van een reeks buitenplaatsen op de westoever. De
buitenplaatsen bevonden zich op enige afstand van elkaar en ken-
den een beperkte diepte vanwege de geringe breedte van de oever-
wal ter plaatse. Beide nog bestaande buitenplaatsen hebben om-
streeks 1900 een villa-achtig hoofdhuis gekregen. Buitenplaats
Overdam is nooit heel veel meer geweest zijn dan een boerderij 
met herenkamer, terwijl Koningslust tegenover Fort Hinderdam 
een fraai buiten moet zijn geweest, mèt zicht op de Utrechtse 
Domtoren.

Aan de Angstel en het Gein is geen sprake van imposante clusters 
buitenplaatsen. Toch hebben zich hier vanwege de kortere verbin-
ding via de Amstel begin 17de eeuw veel rijke Amsterdammers
gevestigd. Om een goed zicht op en vanaf het riviertje te hebben,
kwamen de buitenplaatsen hoofdzakelijk in de buitenbochten te
staan, met de huizen en hun koepels dicht aan de oever. Opvallend
is dat juist de oudere bebouwing, zoals het dorp Baambrugge, het
verdwenen kasteel van Abcoude en kasteel Loenersloot, op de west-
oever van de Angstel kwam te liggen. De meeste buitenplaatsen zijn
verdwenen, maar het aanzien van Baambrugge en Loenersloot is 
er in belangrijke mate door bepaald. Kenmerkende buitenplaatsen
aan de Angstel zijn Postwijk, Geynwijck, Vrederust, Donkervliet,
Valkenheining (fraaie koepel) en Geynzicht. De boerderijen Starn-
heim, Hogerlust, Vredelust en Gein en Stein kenmerken de een-
voudige buitenplaats aan de Gein die ontstond uit en weer is terug-
gevallen tot boerderij. Bijlmerlust is een buitenplaats die in de 
jaren zeventig is verplaatst vanwege de aanleg van de Bijlmer. 

Stichtse Lustwarande 
De Stichtse Lustwarande is een brede buitenplaatsengordel op de
zuidflank van de Heuvelrug tussen Utrecht en Amerongen. De 
92 bestaande buitenplaatsen (oorspronkelijk 115) hebben zich in 
een drietal reeksen in de gradiënt van laag naar hoog geformeerd: 

Ten eerste de grote 17de- en 18de-eeuwse formele buitenplaatsen
in de kleizone, veelal gesticht als vernieuwing van de middeleeuwse
ridderhofsteden en bestaande uithoven.

Ten tweede de 19de-eeuwse buitenplaatsen in landschappelijke
stijl tussen de boven- en benedenweg, die het aanzien van Zeist,
Driebergen en Doorn zijn gaan bepalen en kenmerkend zijn 
geworden voor de Stichtse Lustwarande. 

Ten derde de vroeg 20ste-eeuwse buitenplaatsen hoger op de
Heuvelrug als laatste aanvulling van deze buitenplaatszone

In de lagere kleizone is gebruik gemaakt van de bestaande ver-
kavelingen. Op de hogere zandgronden werden de veedriften recht-
getrokken voor de nieuwe lanenstelsels. De kale heide raakte bebost
met park- en jachtbossen, eind 19de eeuw gevolgd door de aanleg
van grootschalige productiebossen. Tussen 1900 en 1940 zijn vele

Buitenplaats Overdam bij Hinderdam met zitbank uitkijkend over de Vecht.

Gravure D. Stoopendaal uit 1719.

 0217 TT 1-191 nw.qxp_  0405 chs 1-74  16-02-17  14:20  Pagina 174



175KASTELEN EN BUITENPLAATSEN

 0217 TT 1-191 nw.qxp_  0405 chs 1-74  16-02-17  14:20  Pagina 175



176 TASTBARE TIJD 2.0 • CULTUURHISTORISCHE ATLAS VAN DE PROVINCIE UTRECHT 

buitenplaatsen verkaveld tot villapark. Na 1945 trokken instellingen
in de gebouwen en kantoren volgden, met verdere bebouwing van
de overgebleven parken als gevolg. Sinds een aantal jaren is een 
nieuwe vervangingsgolf gaande, die echter door de crisis van 2008
is afgevlakt.

Begin 19de eeuw promoveerde de oude benedenweg tot hoofd-
route, die vanaf de jaren 1930 verbreed en op enkele plaatsen van
tracé gewijzigd werd (N237-N225). De bovenweg kreeg het karakter
van een achterweg.

Niet alleen door de verschillen in stijl en omvang van de buiten-
plaatsen en die van het reliëf, maar ook door de hoge transformatie-
dynamiek in de 20ste eeuw, toont de Stichtse Lustwarande zich 
als een sterk gelaagde buitenplaatsengordel met grote tijdsdiepte. 
Ruimtelijk kenmerkend is het ‘kantwerk’ van open (weiden, over-
plaatsen) en gesloten (parken/bossen) delen, waarbij nauwelijks
sprake meer is van grotere doorzichten. Dit kantwerk wordt gearti-
culeerd door een fijnmazig patroon van dwars op de hoofdroute
gerichte zichtlijnen en laanstelsels. Langs de weg zijn grote ver-
schillen in gaafheid (uitgeklede buitenplaatsrestanten binnen
bebouwde kommen), karakteristiek (parken en huizen) en 
korrelgrootte (kleine en grote buitens, boszone). 

Het Zeister Slotcomplex behoort tot de drie landelijke topvoorbeel-
den van een grootse 17de-eeuwse formele aanleg, Huis Doorn is
vooral bekend als museum van de Duitse keizer en Kasteelmuseum
Amerongen is te beschouwen als een Hollands-classicistisch icoon
van een adellijke levensstandaard. Broekhuizen is één van de mooi-
ste voorbeelden in ons land van een grote buitenplaats in rijpe land-

schapsstijl. Hoewel het oude huis is verdwenen vertegenwoordigt
Hydepark bij Doorn nog steeds de top van de complexe late land-
schapsstijl. Molenbosch te Zeist is het meest pure voorbeeld van
een vroeg 19de-eeuws neoclassicistisch buitenhuis met landschaps-
park naar ontwerp van J.D. Zocher jr., het excentrieke Ma Retraite
in Zeist is het meest uitgesproken huis in eclectische stijl (François
I stijl, Italiaans palazzo-type, art nouveau decoraties), het Vulkaan-
huisje van Boschoord in Doorn en de Uiletoren in Leersum wedij-
veren om de beste folly, de oranjerie van Hydepark is de meest weel-
derige en het kippenpaleis op Molenbosch het meest merkwaardige
bijgebouw. 

Samenhangende clusters in de Stichtse Lustwarande zijn: 

De Bilt-Zuid. Onder De Bilt markeert Sandwijck met het Van Boet-
zelaerpark als overplaats, Sluishoef en het KNMI op de voormalige
buitenplaats Het Klooster de entree van de Stichtse Lustwarande.
De Bilt-Oost. Verder oostwaarts liggen vier grote buitenplaatsen
rondom een open, agrarisch gebied: Houdringe, Beerschoten, 
Vollenhoven en Oostbroek. De huizen liggen in uitgestrekte land-

De buitenplaats Het Klooster kreeg in 1897 een nieuw uiterlijk toen het

KNMI zich hier vestigde. Aan het huis is toen de observatietoren gebouwd

met een al weer lang geleden verdwenen 17 meter hoge houten opbouw.

Luchtfoto uit april 2003.

Boven • Buitenplaats Ma Retraite aan de Utrechtseweg 67 te Zeist. Dit eclec-

tische palazzo is in opdracht van de directeur van de Amstel-bierbrouwerij

J.H. van Marwijk Kooy in 1896 ontworpen door architect G. B. Salm. 

Onder • Achterzijde van de buitenplaats De Brink aan de Utrechtseweg 82, 

in 1856 gebouwd voor jhr. W.K. Huydecoper, burgemeester van Zeist. 
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schappelijke parken met royale serpentinevijvers, op enige afstand
van de weg. Het lanenpatroon refereert op sommige plekken nog
aan de formele stijlperiode, zoals op Beerschoten en Oostbroek. De
A28 en N237 hebben de buitenplaatsen geschampt, vooral ten koste
van de overplaatsen van Oostbroek en Vollenhoven.

Zeist-West. Aan weerszijden van de Utrechtseweg in Zeist ligt een
reeks van relatief kleine buitenplaatsen. Het is een restant van de
vrijwel aaneengesloten gordel van buitens tot aan de Oude Kerk van
Zeist. De vanaf 1790 aangelegde parken strekten zich aan de noord-
zijde uit tot aan de Arnhemse Bovenweg en aan de zuidzijde tot de
Kroostweg. De architectonisch gevarieërde huizen zijn georiënteerd
op de weg. De buitenplaatsen De Brink en Schaerweyde kijken
elkaar schuin over de weg aan. Door naoorlogse kantoorbebouwing
is er weinig overgebleven van de parken. Ook zijn diverse huizen
ingrijpend veranderd door verhoging en verbreding.

Zeist-Centrum.Het centrum van Zeist wordt bepaald door de classi-
cistische aanleg van Slot Zeist. Naar het zuiden strekt zich het geën-
sceneerde landschap van Het Slot, Blikkenburg, Wulperhorst, Rijn-
wijck en de Nienhof uit. Het vroeg 18de-eeuwse Beek en Roijen met
de lange zichtlaan (Laan van Beek en Roijen-Woudenbergseweg) en
het uitgestrekte Zeisterbos bepaalt aan de noordoostzijde het aan-
zien. Door de oudere grondslag liggen de buitenplaatsen minder
gestructureerd. Van de jongere buitenplaatsen resteert minder,
waarbij het Walkartpark, als oorspronkelijke overplaats van Het
Hoekje, wel de stedelijke druk heeft overleefd.

Zeist-Driebergen. Tussen de bebouwde kommen van Zeist en 
Driebergen ligt een vrijwel aaneengesloten reeks buitenplaatsen 
die na 1820 zijn aangelegd: Hoog Beek en Royen, Sparrenheuvel,
Molenbosch, Heerewegen (huis gesloopt), De Breul, Bornia, Beer-
schoten-Willinkshof, Reehorst en Bloemenheuvel. Ten zuiden van
de N225 liggen de overplaatsen en een enkele jongere buitenplaats,
zoals Nieuw Beerschoten. Ten noorden van de Arnhemse Boven-
weg ligt nog een enkele jongere buitenplaats: Pavia als afsplitsing
van Beek en Royen, ’t Kerckebosch en Heidestein. De buitenplaat-
sen zijn van elkaar gescheiden door oude paden of veedriften. De
kunstmatige hoogteverschillen en royaal slingerende vijverpartijen
kenmerken de parken. In de ruime landschappelijke parken is in 
de loop der tijd andere bebouwing verrezen, waaronder serviceflats
aan de noordrand van de parken. De spoorweg Amsterdam-
Arnhem, maar in veel sterkere mate het viaduct van de A12, heeft
gezorgd voor een sterke onderbreking van het buitenplaatslint. 

Driebergen.De buitenplaatsen aan de N225 zetten zich ter hoogte
van Rijsenburg door, met ook hier een zwaartepunt aan de noord-
zijde. In omvang en invloed domineert het 18de-eeuwse Sparren-
daal met haar lange assen en sprengenstelsel. Het in 1810 gebouwde
monumentale kerkpleintje heeft een lange dwarsas op de voormali-
ge ridderhofstad Rijsenburg aan de Langbroekerwetering. De klei-
nere buitenplaatsen liggen relatief dicht aan de weg en zijn sterk
versnipperd geraakt. Vooral aan de zuidzijde zijn buitenplaatsen
verdwenen of sterk aangetast, ook door het verdwijnen van hoofd-
huizen op Nijendal, Beukensteijn, Kraaijbeek en De Wildbaan. 

Driebergen-Doorn.De grote buitenplaatsen De Horst, Hydepark 
en Beukenrode liggen aan de noordzijde van de Hoofdstraat-
Driebergsestraatweg. Dichter bij het dorp Doorn wordt de zuidzijde
gedomineerd door het van oorsprong middeleeuwse Moersbergen,
Huis Doorn, dat eveneens een oudere kern heeft en het eind 19de-
eeuwse Aardenburg. De huizen liggen op afstand van de hoofdweg,
waardoor er ruimte is voor grote gazons en vijvers in de landschap-
pelijk aangelegde parken. Dichter aan de weg liggen enkele kleine
buitenplaatsen, zoals Veldzigt, Oudeweg en Doornveld verspreid. 

Doorn-Leersum.Deels als afsplitsing van de oudere buitenplaatsen
Schoonoord en Broekhuizen is een reeks van verspreid gelegen 
buitenplaatsen ontstaan op de beboste helling van de Utrechtse
Heuvelrug: Boschoord, Zonheuvel, De Ruiterberg, De Hoogstraat,
Het Zwitserse Huis en Lombok. Darthuizen en Dartheide liggen
ten zuiden van de straatweg. De beleving van deze buitenplaatsen
vanaf de doorgaande weg is veelal beperkt, maar de uitgestrekte
bossen zijn mede bepaald door de parkstructuur.

Plan van Zeist uit 1802 door J. Petersen en C. Forsell. De classicistische 

aanleg, met het accent op de middenas, domineert het dorp. Rechts van de

kerk liggen, aan de Utrechtseweg, de eerste buitenplaatsen in een vroege

landschapsstijl. Erboven de omgrachtingen van ridderhofstad Kersbergen.
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Amerongen. Zuylestein-Waayenstein en kasteel Amerongen zijn
van middeleeuwse oorsprong en liggen in de nattere kleizone ten
zuiden van de N225. Zuylestein is nog vóór 1700 uitgebreid met
sterrenbossen en jachtbossen (Wafelijzer) op de Heuvelrug. De
lanenstelsels en sterrenbossen (De Manege) van het in de uiter-
waard gelegen Amerongen reiken zelfs tot het hoogste punt van de 
Heuvelrug (+68,9 m. NAP). Amerongen markeert het einde van 
de Stichtse Lustwarande als buitenplaatszone. Richting Elst, 
Remmerden en Rhenen domineert het agrarische karakter van de
enggronden, met de vroegere tabaksteelt als bijzonder kenmerk.

Langbroekerwetering 
Tussen Odijk en Wijk bij Duurstede, langs Kromme Rijn en 
Langbroekerwetering, lagen 25 kastelen en enkele buitenplaatsen.
Daarvan zijn er nog 16 over. De oudste dateren uit het midden van
de 13de eeuw en hebben merendeels een vroeg 19de-eeuws neo-
gotisch uiterlijk gekregen. Heel incidenteel is een nieuwere buiten-
plaats in het gebied verschenen, zoals het uitgestrekte 18de-eeuwse
Leeuwenburg. Door de lage ruimtelijke dynamiek is de rurale
karakteristiek van dit gebied goed bewaard gebleven. 

Boven • Opmetingstekening van de buitenplaats Schoonoord bij Zeist,

vermoedelijk uit 1826. Datering ‘1820’ is later toegevoegd. Het gebogen

paden- en waterpatroon is kenmerkend voor de landschapsstijl.

Waarschijnlijk was tuinarchitect Hendrik van Lunteren de ontwerper.

Links • Moersbergen bij Doorn. Het begin 15de-eeuwse kasteel werd in 

1866 in neogotische stijl verbouwd en vervolgens in 1925 ‘in oude staat’

teruggebracht. 
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Kenmerkend zijn de kleine huisplaatsen binnen rechthoekige 
(dubbele) omgrachtingen, de verdekte toegangen, de poortgebou-
wen over de wetering, de vaarsloten tussen het huis en de wetering
en de duiventorens. Vaak is sprake van uitgestrekte landgoederen,
die naast de buitenplaats ook landerijen met weilanden en hakhout-
bossen omvatten. Het gebied is cultuurhistorisch van uitzonderlijke
kwaliteit vanwege het stroomruglandschap van de onbedijkte
Kromme Rijn en het aanpalende coulissenlandschap van de Lang-
broekerwetering. Door de aanwezigheid van de landgoederen heeft

Boven • Sandenburg en Walenburg in het coulissenlandschap aan de 

Langbroekerwetering. Luchtfoto uit mei 2001. 

Rechts • Ridderhofstad Rhijnestein te Cothen. Aan de linkerzijde van de 

13de-eeuwse woontoren verrees in 1887 een geheel nieuwe tweede toren. 
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Langbroek zich ontwikkeld tot een afwisseling van open weilanden
en gesloten blokbossen, doorsneden door boom- en houtwallen. De
kastelen en ridderhofsteden liggen als besloten eilandjes binnen de
ritmiek van de regelmatige copeverkaveling en vormen een contrast
met de overwegend kleine boerderijen aan de noordzijde van de
wetering. De hoofdhuizen liggen wisselend aan de noord- of zuid-
zijde van de Langbroekerwetering, met variatie in de oriëntatie van
het hoofdgebouw, aangezien bij de stichting de representatie onder-
geschikt was aan de defensieve functie. Enkele kastelen liggen op
enige afstand van de wetering, zoals Walenburg en Weerdesteijn,
andere vinden we juist direct aan de Kromme Rijn, zoals Bever-
weerd, Hardenbroek en Rhijnestein. 

Beverweerd is de belangrijkste ridderhofstad aan de Kromme
Rijn, met een zichtrelatie naar Werkhoven. Sterkenburg manifes-
teert zich als een feodaal kasteel met ronde toren, Lunenburg is het
schoolvoorbeeld van een middeleeuwse woontoren en Sandenburg
is het topvoorbeeld van een decoratief neogotisch kasteel met bij-
gebouwen aan de Langbroekerwetering. Sandenburg-Walenburg-
Groenesteyn is een belangrijke cluster ten oosten van Langbroek.
Ten westen van Langbroek, tussen de Broekweg en de Doornseweg,
liggen verspreid de meeste ridderhofsteden.

Laagte van Pijnenburg
In het noordelijke deel van de Heuvelrug tussen Bilthoven, Baarn
en Soest treffen we een dertigtal buitenplaatsen aan. Zeven buitens
zijn inmiddels verdwenen. Het is een grillig verlopende stuwwalf-
lank die de gebiedsstructuur hier heeft bepaald. Het noordelijk deel
van de Heuvelrug bestaat uit een stuwwalcomplex met drie gestuw-
de kernen: Hoog Baarn met een watertoren op het hoogste punt
(+17,5 meter NAP), het gebied tussen de Hooge en de Lage Vuur-
sche, waar een brandtoren stond (+20,7 meter NAP) en de Soester
Eng, eveneens benut als plek voor een watertoren (+19 meter NAP).
Tussen deze heuvels heeft zich hoogveen gevormd, dat vanaf de
14de eeuw is afgegraven. Voor betere afvoer van het gestoken turf is
op Utrechts initiatief omstreeks 1565 de Pijnenburger Grift of
Praamgracht gegraven naar de Eem. 

Haaks op de hoogtelijnen van de stuwwalkoppen is het hoog-
veen ontgonnen, volgens rechte strookverkavelingen. Die oriëntatie
op het reliëf is goed te zien aan de verschillende richtingen van de
percelen in het Soesterveen, het Heezerveen en het Baarnse veen.
Op de toppen van de stuwwal bleef lange tijd voldoende woeste
grond beschikbaar om uitgestrekte lanen en jachtbossen aan te leg-
gen. In het lagere deel tussen de stuwwalkoppen is de 14de-eeuwse
Soestdijk aangelegd, een verhoogde weg als ontsluiting van de veen-
ontginning. Samen met de latere Amsterdamsestraatweg vormde
deze route een tweede basis voor de vestiging van buitenplaatsen. 

Rond 1640-1650 verschenen de eerste buitenplaatsen van
Amsterdamse regenten. Nabij de kruising van beide assen kwam
het buitenhuis Soestdijk van de Amsterdamse burgemeester 
Cornelis de Graeff, dat na 1674 uitgroeide tot koninklijk jachtslot. 
Er tegenover bouwde zijn schoonzoon Jacob Bicker zijn buiten-
plaats De Eult, dat rond 1740 door Willem Gideon Deutz met een
magistraal lanenstelsel en sterrenbos werd uitgebouwd (Baarnse
Bos). Aan de Praamgracht ontstond Pijnenburg met een imposant
huis uit 1647 van de architect Philips Vingboons. Meer buitenplaat-
sen verschenen vanaf de 18de eeuw in het gebied, zoals Groeneveld
in 1702 aan de Amsterdamsestraatweg. Aan de Hilversumsestraat-
weg verrees in 1790 het eerste Hooge Vuursche. Eyckenstein 

180 TASTBARE TIJD 2.0 • CULTUURHISTORISCHE ATLAS VAN DE PROVINCIE UTRECHT 

Boven • Laagte van Pijnenburg met de veenontginningsstructuur, de voor-

naamste (water)wegen en de buitenplaatsen met hun zichtlijnen op de 

geomorfologische ondergrond. Opvallend is dat alle buitenplaatsen zich 

in de lagere delen bevinden.

Onder • Laagte van Pijnenburg met de eigendomssituatie in 1832. 

In dit noordelijk deel van de Utrechtse Heuvelrug was eeuwenlang sprake

van ‘gemene gronden’. Na 1650 is praktisch het gehele gebied in handen

gekomen van enkele grootgrondbezitters.
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Boven • Groeneveld en Drakenburg richting Baarn. Luchtfoto uit mei 2001.

Het landschappelijk aangelegde park is binnen de strakke strookverkaveling

van de veenontginning in 1836 aangelegd naar een ontwerp van J.D. Zocher jr.

Rechts • Kasteel Groeneveld anno 2014. Het middendeel van het hoofdhuis

en de beide bouwhuizen ter weerszijden dateren uit omstreeks 1735 . Tussen

1758 en 1761 werd het huis uitgebreid met twee gebogen vleugels. Bijzonder

en ongebruikelijk is dat deze even hoog zijn als het corps de logis en met een

doorgetrokken dak tot één geheel zijn gemaakt.
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Boven • Laagte van Pijnenburg volgens de topografische veldminuut van 1847. Soestdijk heeft zijn nieuwe landschapspark gekregen, evenals Pijnenburg. 

Tegenover het inmiddels verdwenen Hooge Vuursche I is de Vinkenlaan aangelegd. Hooge Vuursche II is tegenover herberg De Roskam aangelegd met aan 

de overzijde van de Hilversumsestraatweg een gebogen pad naar een vijverpartij.

Links • Op deze kaart uit omstreeks 1790 van J.L. van der Meer contrasteren de parkbossen van de grote buitenplaatsen met de nog kale heidegebieden en de

kleine boerendorpen. Lange, rechte lanen doorkruisen het gebied. De verdwenen buitenplaats Hooge Vuursche I is op deze kaart te vinden. Paleis Soestdijk 

heeft nog zijn formele parkaanleg. Let ook op de ‘scheydpalen’ langs de grens met ’t Gooi.
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aan de Maartensdijkseweg groeide in 1780 van een hofstede uit 
tot een buitenplaats met imposante portico. 

De komst van de spoorwegen in 1874 is in deze zone van 
ondergeschikt belang geweest voor de vestiging van buitenplaatsen.
Voor de ontwikkeling van de Baarnse villaparken was de vestiging
van het spoorwegstation echter van levensbelang. De buitenplaat-
sen met hun formele en vroeglandschappelijke parken liggen 
grotendeels op de strookverkavelingen van de oudere hoogveen-
ontginningen, waarvan de richting is bepaald door de stuwwallen.
Rechte lanenstelsels, oorspronkelijk georiënteerd op omliggende
kerktorens, doorsnijden de bossen. Pas bij latere buitenplaatsen 
als Berg en Dal (1890) en ’t Benthuys (1881) is gebruik gemaakt van
de aanwezige hoogteverschillen om het hoofdhuis prominent te
positioneren.

Lage Vuursche werd omstreeks 1640 als kleine nederzetting
rond de buitenplaats Drakensteyn gesticht. De structuur en het sta-
tige aanzien van de westzijde van Baarn worden nog steeds bepaald
door de aanwezigheid van buitenplaatsen. Een aspect dat zich ruim-
telijk minder nadrukkelijk aftekent, maar in de ontwikkeling van de
buitenplaatszone zeker een rol heeft gespeeld, is de aanwezigheid
van de stadhouderlijke en Koninklijke familie Van Oranje-Nassau.
Zo hebben de Oranjes hun stempel gedrukt op Soestdijk, Baarnse
Bos, Rusthoek, Canton en Peking, Prins Hendriksoord, Ewijcks-
hoeve en Drakensteyn. Het gebied rond Paleis Soestdijk kreeg een
vorstelijke allure en gaf Baarn en Soest extra aantrekkingskracht
voor vestiging van welgestelden.

In het huidige landschap is de invloed van classicistische park-
elementen uit de periode 1640-1740 dominant; de invloed van jonge
buitenplaatsen en villa’s is hieraan ondergeschikt. De lange lijnen
en de zichtassen die gebruik maakten van de oudere strookverkave-
lingen sloten in de 17de eeuw goed aan op de toen opkomende 
Franse tuinstijl met zijn open zichtassen. De nieuw aangelegde
lanen lagen óf parallel aan de verkavelingstructuur óf werden op
markante punten als kerktorens en heuveltoppen in de omgeving
uitgezet. Met de lanen strekken de buitenplaatsen zich uit over een
groot deel van het gebied en haken ze aan op de bossen, de agrari-
sche gronden en het stedelijke gebied. Voorbeelden hiervan zijn te
vinden op Groeneveld, Drakensteyn, Pijnenburg, Ewijckshoeve, 
De Eult en Eyckenstein. Drie typen buitenplaatsen worden onder-
scheiden: de grote blokvormige buitenplaatsen aan de Praamgracht,
de langgerekte buitenplaatsen in de veenontginningen en de 
verspreid gelegen, kleine buitenplaatsen aan de wegenstructuur. 

Het reliëf van de grillige verlopende stuwwal en de patronen van
de veenontginningen zijn bepalend geweest voor de karakteristiek
van deze buitenplaatszone. De meeste buitenplaatsen liggen op de
rand van de laagte, veelal haaks op het reliëf. De agrarische compo-
nent is minder nadrukkelijk aanwezig dan in andere zones, behalve
op grote landgoederen als Pijnenburg, Eyckenstein en Groeneveld,
waar van oudsher meerdere boerderijen bij horen en waar het
accent op bosbouw ligt. Kenmerkend voor de Laagte van Pijnenburg
is de veel voorkomende combinatie van classicistische laanstelsels
en landschappelijke aanleg, de compacte en duidelijk van omlig-
gende bossen begrensde parkaanleg en het zicht op het hoofdhuis
vanaf de ontsluitingsas. 

Groeneveld en omgeving. De basis voor deze cluster wordt
gevormd door de onderliggende strookverkaveling. De langgerekte
grondvorm van de parken is hiervan afgeleid. De buitenplaatsen 

liggen tegen elkaar, met een gedeeltelijke verweving van zichtlijnen
en uitzichten. Deze verweving is een gevolg van een gemeenschap-
pelijke eigendomsgeschiedenis van Groeneveld, Buitenzorg en
Hooge Vuursche I. Als voormalige ontginnershofsteden staan de
hoofdhuizen op enige afstand van de ontsluitingsweg, hetzij de
Amsterdamsestraatweg, hetzij de Eemnesserweg. Door middel 
van een haaks hierop staande (verdwenen) laan of zichtlijn zijn de
huizen met de weg verbonden. Door de open overplaats is Rusthoek
(1905, voorheen Zeezicht in 1771) visueel verbonden met het park
van ’t Benthuis. 

Soestdijk en omgeving. Kenmerkend is de ligging aan de Praam-
gracht en de oriëntatie op de Amsterdamsestraatweg. Soestdijk en
het Baarnse Bos zijn met hun hoofdassen (Koningslaan-Wittelaan)
op haakse wijze aan elkaar verbonden. Het reliëf is medebepalend
voor de inrichting van de parken: water in de laagtes, uitzicht op
kerktorens in wijde omgeving. Beide buitens hebben een forse
omvang met een concentrisch rond het huis opgezet landschaps-
park (Soestdijk) en een axiaal formeel park (Baarnse Bos) met een
sterke binding in het omliggend, deels verstedelijkt landschap. Bei-
de strekken zich uit over doorgaande wegen, die historisch gezien
zelf ook deel uitmaken van het buitenplaatsenlandschap. De oor-
spronkelijke samenhang tussen Peking, Canton (Cantonspark) en
Java is door het bebouwd raken van de omgeving verloren gegaan.

Pijnenburg en omgeving.De buitenplaatsen Pijnenburg (1647, 
verbouw 1835), Ewijckshoeve (1694, herbouw huis 1831), Prins
Hendriksoord (1872) en Vijverhof (1926) zijn gelegen aan de Praam-
gracht en in hun schegachtige grondvorm bepaald door de grenslij-
nen van de laatmiddeleeuwse ontginningsblokken. De hoofdhuizen
van Ewijckshoeve en Prins Hendriksoord liggen op de hoeken van
de parkaanleg en hebben sterke zichtrelaties over de voorliggende
graslanden. Ewijckshoeve heeft achter het huis een groot land-
schappelijk park uit 1860. Het ervan afgesplitste Prins Hendriks-
oord bezit een landschapspark uit 1885 met lange slingervijver als
vergraven restant van de ‘Engelsche Vaart’. De verdiepte bloemen-
tuin uit 1910 van tuinarchitect D. Tersteeg maakt sinds 1926 deel 
uit van Vijverhof en is wederom een afsplitsing. Van Pijnenburg is
alleen het koetshuis uit 1916 zichtbaar. Het hoofdgebouw zelf met
de grote zuilenportico uit 1831 is door hoge coniferen onzichtbaar
vanaf de weg. Het oorspronkelijke 17de-eeuwse Vingboonshuis keek
uit over een zichtlaan, waarover sinds 1920 de Biltseweg loopt. 

Lage Vuursche. Het dorpje Lage Vuursche wordt historisch gezien
gedomineerd door de buitenplaats Drakensteyn met haar bijzon-
dere achthoekige centraalbouw uit 1640. Door bebossing en eigen-
domsafscheiding hebben de lanenstelsels van en rond het dorp
nauwelijks meer een binding met het park, zoals de Koudelaan en
de Vinkenlaan, die beide op het hoofdhuis zijn gericht. Interessant
is de 300 Roedenlaan. Deze diende waarschijnlijk als ontginnings-
basis van de zuidwaartse vervening, die tussen de uitzetlijnen lag
van ‘Nonnegroep West’ (gemeentegrens Zeist-De Bilt) en de 
‘Nonnegroep Oost’, zo genoemd naar de ontginners van het 
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Rechtsboven • Lust-Huijs en Hof te Soest-Dijck, gravure van D. Stoopendaal

uit omstreeks 1680.

Rechtsonder • Paleis Soestdijk. Luchtfoto uit oktober 2003.
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Vrouwenklooster in De Bilt. De beide strak begrensde, blokvormige
buitenplaatsen liggen aan de randen van het dorp, dat aan beide 
zijden van de Vuursche Steeg is aangelegd. De terreinen zijn sterk
in zichzelf gekeerd en vertonen geen verdere ruimtelijke samen-
hang met elkaar dan dat ze aan elkaar grenzen. De parkaanleg is
primair op het centraal gelegen hoofdhuis gericht. 

Eyckenstein en omgeving. Kenmerkend voor deze cluster is dat de
buitengrenzen van de evenwijdig naast elkaar gelegen buitenplaat-
sen Eyckenstein, Rustenhoven en Rovérestein samenvallen met de
opstrekkende strookverkaveling. Het hoofdhuis bevindt zich op de
kopse kant van de kavel, ten noorden van de Praamgracht. Het hui-
dige Eyckenstein uit 1780 komt voort uit een 16de-eeuwse boerderij
die begin 17de eeuw een herenkamer moet hebben gekregen. 
Eyckenstein heeft een breedtemaat die aan de geknikte Maartens-
dijkseweg afleesbaar is en begrensd wordt door de Bantamlaan en
de ‘Rade Gruppel’, de scheiding die in 1470 is getrokken tussen 
het gerecht Oostveen (Maartensdijk) en De Bilt, als oostelijke grens.
Een bijzonder element is de Gezichtslaan uit 1826, die vanaf de
Soestdijkseweg schuin op het huis Eyckenstein toeloopt.

Gescheiden door een smalle open weidestrook (overtuin van
Berkenstein), maar ooit samen één geheel vormend, ligt ten westen
van Eyckenstein de buitenplaats Rustenhoven uit 1731. Samen met
diverse boerderijen en de voormalige buitenplaats Riddderoord
werd het schuin aan de overzijde van de weg gelegen Berkenstein

vanaf 1825 onderdeel van Eyckenstein. In zekere zin geldt dat ook
voor het aan de oostzijde gelegen Rovérestein, dat rond 1885 werd
aangelegd voor Nicolaas Eyck van Zuylichem, nazaat van de stichter
van Eyckenstein (rovére is afgeleid van het Italiaanse woord voor
eik). De ruimtelijke relaties zijn enkel naar voor en achter gericht,
de historische kavelrichting volgend. 

Amersfoortseweg
De Amersfoortseweg (N237) is in 1653 aangelegd als bewust monu-
mentaal ontworpen verbinding tussen Amersfoort en Utrecht. Het
betreft het grootste infrastructurele project uit de 17de eeuw in de
provincie Utrecht. Het elf kilometer lange traject tussen de Amers-
foortse Galgenberg en de buitenplaats Vollenhoven kreeg een regel-
matige vakkenverkaveling (24 vakken van ieder 100 roeden breed)
voor de stichting van even zo veel buitenplaatsen. De grenzen 
van de 50 roeden diepe vakken werden rondom vastgelegd door
opgeworpen wallen met heggen en houtsingels. In veel gevallen 
is deze lanen- en wallenstructuur nog herkenbaar. 

Bij stichting van een buitenplaats werd het vak naar achter ver-
dubbeld, wat bij de vijf vakken rond Huis ter Heide en Soesterberg
ook daadwerkelijk is gebeurd. Tussen de vakken werd een vijf roe-
den breed pad vrij gehouden en als laan beplant. Deze zogeheten
sorties waren bedoeld om de gemeenschappelijk gebruikte heide 
aan weerszijden van de weg bereikbaar te houden voor schaaps-
kuddes. Het project was geen onverdeeld succes: op slechts enkele
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vakken werd een buitenplaats gevestigd, waaronder Zandbergen 
en Beukbergen. Hoewel het heldere 17de-eeuwse concept van 
centraal op de uitgezette vakken te bouwen buitenhuizen slechts
zeer ten dele is gerealiseerd, kan het een inspiratiebron voor 
toekomstige ontwikkelingen vormen. De orthogonale structuur 
en ritmiek van de vakken is nagenoeg intact en zorgt voor het her-
kenbare symmetrisch-monumentale karakter van de weg (N237). 

Door verbredingen en omleggingen is het rechtlijnige, monu-
mentale karakter van de weg op diverse plaatsen aangetast. Tussen
Soesterberg en de Stichtse Rotonde is de oorspronkelijke structuur
nog zichtbaar. Tussen Soesterberg en Huis ter Heide zijn vijf vak-
ken verdubbeld. Vanaf 1800 zijn hier voor bosaanleg ook de sorties
verlengd. In het overbos van Vollenhoven is de weg met het oor-
spronkelijke brede dwarsprofiel en houtwallen nog bewaard geble-
ven. De hoofdhuizen zijn (oorspronkelijk) ontsloten vanaf de

Amersfoortseweg. De huizen liggen op relatief grote afstand van 
de weg. Kenmerkend voor de bestaande buitenplaatsen is het vrije
zicht dwars over de weg. In geval van Zandbergen, Beukbergen,
Sterrenberg en De Oude Tempel zijn de aan weerszijden van de
weg gelegen vakken nadrukkelijk in samenhang ontwikkeld, in 
de vorm van een overplaats.

De basiskwaliteit van de Amersfoortseweg betreft de complete 
aanwezigheid van de vakkenverkaveling ter weerszijden van de weg.
De belangrijkste buitenplaatsen zijn Zandbergen en Beukbergen.
Zandbergen is de oudste buitenplaats en staat symbool voor de
intenties van het 17de-eeuwse project. De overplaats is een fraai
voorbeeld van een landschappelijke aanleg en latere herbestem-
ming tot luxe en ruimtelijk opgezet villapark. Op het 18de-eeuwse
Zandbergen na dateren de (vernieuwde) huizen alle uit de periode
1880-1920. De Galgenberg te Amersfoort is niet alleen de enige

Lanenstelsels (groen) en zichtlijnen (rood) van de buitenplaatsen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen op de luchtfoto uit 1956. Diverse zichtlijnen zijn

op de Domtoren gericht. Vanuit Nieuw Amelisweerd liep er over de Sneeuwklokjeslaan een zichtlijn naar de molen die vroeger aan de Vaartsche Rijn stond. De

Kromme Rijnarmen en de fortificaties van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn nog dominant. 
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Kaart van de Amersfoortseweg met genummerde vakken

uit 1738 door Bernard de Roy. 
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zichtbare galgenplaats van de provincie, maar vormt ook het uitzet-
punt van de Amersfoortseweg.

Valleilandgoederen
Aan de westrand van de Gelderse Vallei, tussen Woudenberg en
Leusden, ligt een karakteristiek landgoederenlandschap dat groten-
deels gebaseerd is op 13de-eeuwse strookvormige verkavelingen.
Aan de ontginningsas Ekris ligt het kasteelterrein van Groenewou-
de, waar van het gebouwencomplex en de parkaanleg enkel één
bouwhuis resteert. Er tegenover, aan de andere ontginningsas, ligt
Geerestein, een begin 16de-eeuwse ridderhofstad, die na verwoes-
ting in 1558 weer werd opgebouwd en rond 1740 tot buitenplaats is
uitgegroeid. De huidige neoclassicistische voorgevel dateert uit
1834. In het achterliggende park, tussen Geeresteinselaan en de

Grift, loopt een 1.000 meter lange zichtkanaal in de as van het huis. 
Den Treek ligt op de overgang tussen de hogere zandgronden en

de lagere weilanden, in lijn met de boerderijen aan de Treekerweg
en Heetvelderweg. Het in oorsprong vroeg 18de-eeuwse landgoed
heeft een landschappelijke aanleg uit omstreeks 1820. Den Treek
vormde het centrum van de oostelijke bebossing van de Heuvelrug,
die na 1887 op gang kwam en onder meer resulteerde in het Ster-
renbosch. Aan de Heiligerbergerbeek kwam in 1879 een vierde,
landschappelijk aangelegd landgoed te liggen, De Boom. Aan de
Heiligerbergerbeek hebben zich richting Amersfoort meerdere 
buitenplaatsen gehecht.

De drie relatief grote landgoederen met veel agrarische landerij-
en en bossen hebben het landschap sterk beïnvloed. Karakteristiek
voor de Valleilandgoederen is het coulissenlandschap op basis van
verschillende verkavelingrichtingen met herkenbare ontginnings-
assen, verrijkt met gesloten parkbossen en historische paden- en
houtwallenstructuur. Het gebied kent een aantal lange zichtlijnen.
Door samenspel van parken en kleinschalige agrarische bedrijven is
het een typisch landgoederenlandschap. De ruimtelijke samenhang
tussen de buitenplaatsen is beperkt, aangezien de kernen op grote
afstand van elkaar en aan verschillende ontsluitingsassen zijn gele-
gen. Alleen Geerestein en De Boom liggen beide aan de Geeren-
steinselaan. Bij deze twee buitenplaatsen is enigszins sprake van 
een overplaats, hoewel niet sterk qua ruimtelijke opzet en relatie. 

Amelisweerden 
Aan de zuidelijke stadsrand van Utrecht ligt langs de Kromme Rijn
de buitenplaatszone Amelisweerden. Rhijnauwen, Oud en Nieuw
Amelisweerd zijn in oorsprong middeleeuwse kastelen aan de
noordzijde van de rivier, die zich in de 18de eeuw tot buitenplaatsen
ontwikkelden. Aan de zuidzijde van de Kromme Rijn ligt het nog
steeds duidelijk herkenbare jaagpad. Door het kortstondig eigen-
dom van koning Lodewijk Napoleon in 1808 verkregen Oud- en
Nieuw-Amelisweerd vorstelijke allure met de statige Koningslaan
als toegangsweg vanuit de stad. 

Met behoud van de oude verkavelingslijnen is hier een staal-
kaart aan tuinstijlen ontstaan die nog grotendeels naast en door
elkaar aanwezig en zichtbaar zijn: classicistische lanenstelsels, ster-
renbossen en parkdelen in rococo-, vroege en late landschapstijl.
Bijzonder is het zichtlijnenstelsel rond Nieuw-Amelisweerd. Uniek
is het rivierbos met de hoogste bomen van Nederland en de vele
stinzeflora op voornamelijk Nieuw Amelisweerd. Uiterst zeldzaam
zijn de gaaf bewaard gebleven en nu gerestaureerde 18de-eeuwse
Chinese behangsels in het huis Oud Amelisweerd. 

Stroomopwaarts aan de Kromme Rijn, in en tegenover het oude
centrum van Bunnik, liggen de kleinere buitenplaatsen Cammingha
en Niënhof. De 14de-eeuwse kasteeltoren van De Beesde, later 
Cammingha genoemd, ligt prominent aan de rivier. Het 18de-eeuw-
se hoofdhuis van Niënhof werd omgebouwd tot koetshuis. Het res-
tant van het park van de Niënhof strekt zich uit tussen de Kromme
Rijn en de gemeentegrens met Zeist, waarbij de Kouwenhovense-
laan tot in de Zeister woonwijken doorloopt. Niënhof en Cammin-
gha liggen tegenover elkaar aan weerszijden van de Kromme Rijn. 

Het gebied wordt gekarakteriseerd door aaneengeschakelde
parkbossen langs de Kromme Rijn met half open uitzicht op de
Koningslaan aan de zuidzijde. De noordzijde wordt bepaald door
met lanen en houtwallen begrensde weiden en het begroeide fort
Rijnauwen, met aan de horizon de hoogbouw van de Uithof.

Boven • Huis Geerestein was oorspronkelijk een versterkte hoeve uit de 14de

eeuw. Na herbouw, verwoesting en wederopbouw kreeg het huis in 1834 een

neoclassicistische gevel naar ontwerp van eigenaar Hendrik Daniël Hooft. 

Onder• Huis te Linschoten is in 1638-1647 gebouwd voor Johan Strick die

later burgemeester van Utrecht werd. In 1720 werd het voorste deel van 

het huis met een verdieping verhoogd, waardoor de kenmerkende torens

minder opvallen dan voorheen.
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Landgoed Linschoten 
Tussen Woerden en Montfoort ligt het Landgoed Linschoten, een in
het open poldergebied van het Groene Hart gelegen groene enclave
die sinds de middeleeuwen als eenheid wordt beheerd. Dit eeuwen-
lange centrale beheer heeft geresulteerd in een ruim 300 hectare
groot ensemble van huis en parkbos aan het riviertje de Lange 
Linschoten, met vijftien bijbehorende boerderijen, grienden en 
landerijen, voornamelijk ter weerszijden van de Haardijk. 

Met de bouw van het huis in 1637 startte de buitenplaatsontwik-
keling. Het huis ligt centraal in de parkaanleg, met de voorzijde 
georiënteerd op het riviertje. Tuinarchitect J.D. Zocher jr. transfor-
meerde in 1834 de oude formele aanleg met de ronde vijvers en het
grand canal in het huidige landschapspark en voorzag het van een
grote slingerende waterpartij en zichtlijnen vanuit het huis naar
buiten.Water, in de vorm van gracht, vijvers, grand canal en sloten-
stelsel, speelt een nadrukkelijke rol in de ruimtelijke configuratie
van de buitenplaats. 

Ten noorden van de snelweg A12 ligt de voormalige 17de-eeuwse
buitenplaats Wulvenhorst, waarvan de boerderij en enkele waterpar-
tijen resteren. Ten noordwesten van de boerderij ligt tevens het nog
grotendeels omgrachte terrein waar het middeleeuwse kasteel Wul-
venhorst stond. 

Kasteel De Haar
Hoogtepunt van de belangstelling voor de middeleeuwen en het
voorvaderlijk kasteel is de herbouw van het kasteel De Haar, een
schepping van internationale allure. Het kasteel zelf vormt het 
centrum van een grootse, eind 19de-eeuwse landschappelijke park-
aanleg met diverse deeltuinen en zichtlijnen die tot ver buiten het
park reiken. Kasteel, park, kapel, boerderijen en bijgebouwen vor-
men met het naastgelegen brinkdorp Haarzuilens een onlosma-
kelijk Gesamtkunstwerk, dat volgens de reconstructivistische visie 
van architect P.J.H. Cuypers naar middeleeuws ideaalbeeld is
geconcipieerd. Het kasteel werd op de 15de-eeuwse fundamenten
herbouwd.

Om het kasteel tot centrum van het uitgestrekte park te maken
liet Etienne baron van Zuylen van Nyevelt het bestaande dorpje
enkele kilometers naar het oosten verplaatsen. De parkuitbreiding
van H. Copijn in de westelijk gelegen weilanden is nooit gereali-
seerd. De zuidelijke begrenzing van het gebied is gelegd op de 
Heycop-Vleutense wetering, de voormalige loop van de Oude Rijn,
waaraan de 15de-eeuwse Hamtoren ligt. De groenbuffer rond De
Haar en Haarzuilens is cultuurhistorisch van groot belang omdat
deze de kenmerkende historische structuurlijnen en het contrast
tussen park en noordwestelijk agrarisch gebied zichtbaar houdt.

Kasteel De Haar met links het Chatelet.
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5
Deelgebieden

Diversiteit aan cultuurlandschappen is kenmer-

kend voor de provincie Utrecht. Die diversiteit is

vooral ontstaan door de grote verschillen in bodem-

gesteldheid en reliëf. Ingrepen in het landschap zijn

door de eeuwen heen steeds geënt op de natuur-

lijke ondergrond. Bewoning concentreerde zich 

op de stevige grond van de stroomruggen; wegen

maakten gebruik van de sneeuwsmeltwaterdalen

op de Heuvelrug. 

Door de structuurloosheid van de uitgestrekte

veenmoerassen werd juist de rechtlijnigheid van 

de ontginningen kenmerkend. Voortdurend is

gesleuteld aan deze landschappen, waarbij locatie,

en in mindere mate ook de vorm van de ruimtelijke

ingrepen, afhankelijk bleef van de bodem. Tot een

eeuw geleden, toen door technische vooruitgang

grootschalige transportassen en verstedelijking

over en onafhankelijk van het landschap uitgerold 

konden worden. 

Het accent bij de beschrijving ligt op de waar-

neembare, materiële aspecten van het cultuurland-

schap. De immateriële kant, die van de mentale

ordening van het landschap en de belevingswijze

van het landschap door de tijd, komt zijdelings 

aan bod, als onderliggende verklaring voor de 

continuïteit van fysieke fenomenen. 

Links • In opdracht van het kapittel van St. Pieter heeft de landmeter

J. van Diepenem in 1643 het veengebied tussen de Groepersloot en

de Heuvelrug opgemeten en uitgetekend. Links de Slaperdijk, met

de schans bij herberg De Roode Haan als grens; rechts van de 

windroos is met een stippellijn de grens tussen Amerongen en 

Zuylestein aangegeven, die op de Haarweg eindigt. Goed is te zien

dat de vervening in smalle kavels dood loopt op de stuwwal. Hier 

op de flank liggen de oudere bouwlanden, de engen. De Dwarsweg

is een bebouwingslint van kleine vervenerswoningen of boerderij-

tjes. Langs ‘De Wegh nae Amerongen’ staan twee boerderijen. 

Hoeve Nieuw Amerongen staat er nog steeds, zij het in een andere

gedaante. 
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Gebiedsbegrenzingen
Wij hebben er voor gekozen om de deelgebieden te begrenzen 
volgens de lijnen van de oude cultuurlandschappen. Dit is gedaan
om de herkenbaarheid van de historische landschappen te kunnen
belichten. Recente 20ste-eeuwse ontwikkelingen zijn binnen de
raamwerken van de pre-industriële landschappen opgenomen.

De deelgebieden komen in grote lijnen overeen met de huidige
gebruikelijke indeling in landschappen. Op enkele punten wijken
we hier van af. Natuurlijke barrières als rivieren en overgangszones
als stuwwal randen vormen de belangrijkste grenslijnen. Van hier-
uit is immers de ontginning van de gebieden ontstaan. Bovendien
hebben deze grenszones door de eeuwen heen als transportassen
gefungeerd. Om recht te doen aan het historische belang van deze
gebiedsgrenzen is gekozen voor een overlappende beschrijving. 
Bij de behandeling van het deelgebied Nederrijn en Lek is ook het
Zuid-Hollandse en Gelderse buitendijkse gebied meegenomen.
Gegraven waterlopen en op geworpen dijken/kaden vormen van-
wege hun oorspronkelijke functie als ontginningsbases de overige
grenslijnen. Deze dateren grotendeels uit de middeleeuwen toen
de provincie haar structuur kreeg. De beide soorten grens lijnen
zijn gevolgd tot aan de historische stadskernen. De consequentie
daarvan is dat recentere, minder grond gebonden infrastructuur en
verstedelijking niet als uitgangspunt voor de gebiedsbegrenzingen
genomen is. Dat geldt met name voor de stadsgewesten Utrecht 
en Amersfoort, die hierdoor in verschillende deelgebieden zijn
terechtgekomen. De stadskernen zelf zijn beschreven in Hoofd-
stuk 1. Ook de overige historische stads- en dorpskernen komen 
in het eerste hoofdstuk aan bod.

Opbouw per deelgebied
De deelgebieden zijn als zelfstandige hoofdstukken te lezen. Bij
overlappingen wordt verwezen naar het betreffende deelgebied. 
Bij ieder deelgebied komen de volgende aspecten aan bod:
� Karakteristiek. Als introductie geeft een historisch citaat een
persoonlijke sfeertekening van het deelgebied. Bij de karakteristiek
is een beknopte beschrijving gegeven van de belangrijkste boven-
lokale cultuurhistorische structuren in hun historisch landschap. 
� Hoofdstructuur. Hier zijn puntsgewijs de belangrijkste kern-

kwaliteiten van het deelgebied samengevat. Karakteristiek en
hoofdstructuur geven een samenvatting van het gebied die bij 
de tijdlagen nader wordt onderbouwd en geïllustreerd.
� Tijdlagen. De ontwikkeling van de deelgebieden is te volgen 
aan de hand van vijf perioden. Voor iedere periode hebben wij de
belangrijkste ruimtelijke ingrepen in het landschap uitgelegd. In
gecondenseerde vorm treft u veel informatie aan over de kenmer-
ken van occupatievormen en hun relatie met de ondergrond. De
oorspronkelijke betekenis van diverse toponiemen wordt verklaard,
omdat zij veel zeggen over hoe men het landschap vroeger zag.
Kort gaan wij in op de factoren die locatie en vorm hebben bepaald.
Door de tijdlagen heen is er aandacht voor het verdwijnen dan wel
veranderen van de vormen en hun achterliggende redenen. Objec-
ten zijn als onderdelen van patronen en structuren of als marke-
ringspunten in het landschap behandeld. Tijdlaagkaarten, lucht-
foto’s, historische kaarten en analysetekeningen voegen hun eigen
dimensie toe aan het verhaal. 

Tijdlaagkaarten
De Cultuurhistorische Atlas is genoemd naar de tijdlaagkaarten die
samen met de thematische hoofdstukken de inhoudelijke kern van
de publicatie vormen. De historische ontwikkeling van de provincie
hebben wij in vijf tijdlagen verdeeld en zichtbaar gemaakt op tijd-
laagkaarten. Als ondergrond en referentie is in lichtgrijs de huidige
topografie weergegeven. 

Op iedere tijdlaagkaart staan de belangrijkste objecten en struc-
turen die in die periode zijn gebouwd of aangelegd. Alle kaarten 
zijn ingrijpend vernieuwd. Het kaartbeeld loopt nu door zodat 
deelgebieden niet meer als ‘eilanden’ worden afgesneden, wat in
vorige drukken wel gebeurde. De objectsymbolen zijn consequent
zwart aangegeven als de objecten door de tijd blijven bestaan. Door
nieuw onderzoek in het afgelopen decennium konden fouten wor-
den hersteld en locaties worden toegevoegd van bestaande en ver-
dwenen molens en gemalen, kastelen en buitenplaatsen, eenden-
kooien en schaapskooien. Dit geldt ook voor boerderijlinten, die 
met gekleurde stroken langs de wegen zijn aangegeven.

De legenda is voor alle kaarten identiek en is opgebouwd 
volgens de drie belangrijkste landschapsvormende functies: infra-
structuur, grondgebruik en bebouwing. De selectie per tijdlaag van
relevante objecten en structuren is gericht op de voor die periode
meest bepalende ontwikkeling. Het zijn dus ook themakaarten.
� Op de eerste tijdlaagkaart (tot 1000) staan de belangrijkste (fos-
siele) rivierlopen en de stuwwallen van de Heuvelrug. De oude
rivierlopen, de zogenaamde stroomgordels, zijn een bewerking van
de paleografische kaart van de Rijn-Maasdelta, die is opgesteld door
Berendsen en Stouthamer (2001). Daaroverheen zijn de archeolo-
gische gebieden met een hoge en middelhoge verwachtingswaarde
geprojecteerd, ontleend aan de Indicatieve Kaart Archeologische
Waarden (IKAW). Een selectie van de belangrijkste vindplaatsen
waarvan de archeologische waarde is vastgesteld is met symbolen
aangegeven. Deze selectie is afkomstig van de Archeologische
Monumentenkaart van de provincie Utrecht (AMK). 

Omdat we hier te maken hebben met een zeer lange periode 
is er een onderverdeling gemaakt in prehistorie (tot 12 v.Chr.),
Romeinse tijd (12 v.Chr.-450 n.Chr.) en vroege middeleeuwen 
(450-1050 n.Chr.). Naast de archeologische vindplaatsen zijn op 
de kaart de eerste kerkstichtingen, de oudste wegen, de vroegere
loop van de rivieren en de (blok)ontginningen te vinden. 
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Wetenschappelijk onderzoek over deze periode is gefragmenteerd
en verre van volledig. De reconstructie van structuren en objecten
is dan ook deels hypothetisch. Dat geldt vooral voor het ontstaan
van de wegen en waterlopen. De blokverkavelingen, waaronder de
engen, zullen zich ook na 1000 ontwikkeld hebben. Voor de duide-
lijkheid is gekozen om ze op de eerste tijdlaagkaart te plaatsen.

Voor de verantwoording van de gemaakte keuzes wordt verwezen
naar de geraadpleegde literatuur. 
� Op de tweede tijdlaagkaart (1000-1600) ligt het accent op de
strookvormige veenontginningen, de steden met stads- en kerk-
stichtingen en de bouw van de kastelen. Hierover zijn meer 
gegevens beschikbaar. De betrouwbaarheid van deze tijdlaagkaart 
is dan ook groter. Bij de ontginningen zijn de ontginningsbases als
donkergroene zones weergegeven. Pijltjes geven zowel de richting
als het verkavelingspatroon van de ontginningen aan. Dijken en
kaden, belangrijke weteringen en wegen zijn eveneens aangegeven.
Een belangrijke aanvulling ten opzichte van de voorgaande edities
zijn de kastelen en kasteelplaatsen, die nu completer op de kaart
zijn gezet.
� De derde tijdlaagkaart (1600-1800) is vooral gericht op de water-
beheersing, met sluizen en molens op de Grebbelinie en de Oude
Hollandse Waterlinie, met vestingsteden, aardwerken en inundatie-
gebieden en op de buitenplaatsen aan de Vecht en op de Heuvelrug.
De nog bestaande molens, die ook in de volgende tijdlagen worden
aangevuld, zijn met een cirkel aangegeven. Dit zijn de zogeheten
molenbiotopen, waar binnen een straal van 400 meter een beper-
king van bebouwing en opgaande beplanting geldt. Belangrijke 
aanvullingen zijn de ongeveer 230 verdwenen poldermolens en
korenmolens in de provincie. Daarnaast zijn de eendenkooien
nieuw. Nieuw in deze editie zijn ook verdwenen buitenplaatsen –
die door de derde en de vierde tijdlaagkaart heen lopen – met hun
zichtlijnen, de bewust ontworpen vrije uitzichten vanuit het huis. 
� De vierde tijdlaagkaart (1800-1900) is die van de droogmakerij-
en, de Nieuwe Hollandse Waterlinie met haar forten en inundatie-
gebieden, de buitenplaatsen van de Stichtste Lust warande, de eerste
stedelijke uitbreidingen en de spoorwegen en kanalen. Met een cir-
kel (straal van 1000 meter) zijn de Verboden Kringen van de forten
aangegeven. Op deze kaart zijn alle waardevolle boerderijlinten te
vinden, vanwege hun overwegend 19de-eeuwse oorsprong. Daarbij
is een onderscheid gemaakt tussen dicht bebouwde linten en linten
met een meer transparant, open karakter. Ook zijn hier dankzij
nieuw onderzoek de boerderijlinten verder gecompleteerd. Steen-
fabrieken en gemalen staan als bijzondere objecten op de kaart.
� De vijfde tijdlaagkaart (1900-2014) wordt gedomineerd door de
verstedelijking en de infrastructuur. Lang niet alles wat hier op
staat is van waarde! Het geeft vooral een beeld van het verbijsteren-
de ruimtebeslag dat de afgelopen honderd jaar heeft plaatsgevon-
den. Wel van waarde zijn onder meer de Stelling van Amsterdam,
enkele arbeiders- en villawijken en diverse instellingen op de 
Heuvelrug. 

Voor deze kaarten is gebruik gemaakt van historisch kaartmateri-
aal, bestaande literatuur en het provinciale databestand ‘Cultuur-
historische Atlas provincie Utrecht’ uit 2014. Dit bestand kon de
afgelopen jaren behoorlijk verrijkt worden door voortschrijdend
onderzoek. 

Het samenstellen van tijdlaagkaarten was door het ontbreken
van nauwkeurige historische kaarten van voor 1800 een lastige
klus die nogal wat interpretatie vergde. Dat gold ook voor de selec-
tie en wijze van presenteren om het kaartbeeld helder te houden.
Met name de details en de onzekerheid over de exacte ontstaans-
periode hebben de nodige hoofdbrekers gekost. De kaarten preten-
deren geen volledige reconstructie van ons verleden. Zij geven de
huidige stand van onze kennis en moeten gezien worden als een
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basis die verder aangescherpt zal moeten worden. Dankzij de digi-
tale verwerking van deze kaarten in een Geografisch Informatie
Systeem beschikt de provincie nu over een intelligent systeem dat
correctie en aanvulling betrekkelijk eenvoudig mogelijk maakt. 

Periodiek systeem
De tien deelgebieden zijn in een bewuste volgorde beschreven. Zij
volgen de ontstaansgeschiedenis van het landschap in samenhang
met die van de menselijke occupatie. Wanneer een gebied perma-
nent wordt bewoond is ook in het Utrechtse vaak een kwestie van
droge voeten. Het in cultuur brengen van grond of het stichten 
van nederzettingen is sterk afhankelijk van de condities die de
waterlopen in onze Rijndelta hebben geschapen. Op deze manier
bekeken zijn vijf perioden te onderscheiden, waarbinnen de deel-
gebieden in grotere eenheden geclusterd kunnen worden volgens
hun ontstaansperioden:
� I. Bewoning (vóór jaar 0). De hogere stuwwal van de Utrechtse
Heuvelrug (deelgebied 1) was omgeven door de wilde wateren van
de Rijndelta en was als enige droge gebied al vanaf het holoceen 
de meest geschikte plaats voor bewoning.
� II. Ontsluiting (tot 1000). Verplaatsende Rijntakken gingen 
zandige en kleiïge stroomruggen vormen. Op deze hogere delen
vestigden zich permanent mensen. De rivieren werden de belang-
rijkste transportaders. Dit gebeurde langs de Kromme Rijn 
(deelgebied 2) en de Oude Rijn (deelgebied 3), die de noordgrens
werden van het Romeinse Rijk. Wat later vond ook vestiging op 
de smallere oeverwallen van de Vecht (deelgebied 3) plaats.
� III. Bedijking (na 1000). Door de bedijking van de Nederrijn en
de Lek (deelgebied 5) kon begonnen worden met het in cultuur
brengen van de uitgestrekte veengebieden.
� IV. Ontginning (1000-1600). Vanaf de Lekdijk begon de ontgin-
ning van de Lopikerwaard en Schalkwijk (deelgebied 6). Vervol-
gens werd vanaf de bedijkte Oude Rijn en Vecht in snel tempo De
Venen (deelgebied 7) ontgonnen. Veel trager verliep de ontginning
aan de oostzijde van de Vecht, de Vechtplassen (deelgebied 8). Dit
gold in nog sterkere mate voor het door de Zuiderzee geteisterde
Eemland (deelgebied 9).
� V. Beheersing (na 1600). Beheersing van de wateroverlast was
ook het centrale thema van de Gelderse Vallei (deel gebied 10), een
natte zone tussen Heuvelrug en Veluwe. Het graven van vele grif-
ten en het opwerpen van de Slaperdijk als waterkering leidde pas
na afsluiting van de Zuiderzee en aanleg van het Valleikanaal tot
een defintieve oplossing van het waterprobleem.

Op de geschematiseerde kaartjes van de provincie is deze ontwik-
keling van de deelgebieden inzichtelijk gemaakt. Vervolgens 
hebben wij de veelheid aan ruimtelijke ingrepen samengevat in 
de drie belangrijkste landschapsvormende systemen, namelijk
infrastructuur (aanleg wegen, loop rivieren), grondgebruik 
(ontginningen) en nederzetting (stichting steden). 

Zo konden de belangrijkste ingrepen in ieder deelgebied aan
de hand van deze drie sys temen op een tijdbalk worden uit gezet.
Wij noemen dit het Periodiek Systeem van de provincie Utrecht:
op de X-as de vijf tijdlagen, op de Y-as de tien deel gebieden in 
bovengenoemde volgorde, ieder onderverdeeld in de drie land-
schapsvormende functies. Uitgezet in dit matrixschema wordt 
een inzichtelijk beeld gegeven van de cultuurhistorie van de 
provincie Utrecht. 
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‘Ik beklom een langzaam rijzende heuvel en zette mij daar neder, onder een eikenstruik, die daar bij toeval

geplant scheen. Hier zag ik de schoonste gezichten, die ge u verbeelden kunt; voor mij lagen vette, vruchtbare

bouw- en weilanden; hier zachtrijzende heuvels met verschillend koorn bezaaid. [...] Daar achter vertoonden

zich, op eenen verren afstand wijduitgestrekte bosschen, een meenigte torens, die slechts een vale streep 

aan den horizont schenen. Aan de eene zijde lag een keten van blauwe heuvels, waarop hier en daar varens 

en eikestruiken, door de winden met een schoone ongelijkheid gezaaid, uit de bruine heide oprezen. 

Daar graasden veel kudden schapen [...] Aan de andere zijde waren bezaaide en bewoonde vlakten...’ 

Elizabeth Maria Post, Het Land, 1787.

Utrechtse Heuvelrug 
dwaalspoor onder de groene deken

1
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KARAKTERISTIEK

Het stuwwallenlandschap van de Utrechtse Heuvelrug bezit een 
grote diversiteit aan cultuurhistorische kwaliteiten. Deze diversi-
teit, tegenwoordig grotendeels aan het oog onttrokken door dichte 
bebossing, is in drie thema’s onder te brengen:

Archeologische waarden liggen vooral op de flanken van de Heuvel-
rug. Op de zuidelijke gradiënt zijn zeer uiteenlopende overblijfse-
len aangetroffen. Op deze overgangszone naar de lagere kleigron-
den bevinden zich diverse concentraties van prehistorische graf-
heuvels, celtic fields en vroegmiddeleeuwse grafvelden. Ook treffen
we hier nederzettingsterreinen aan als de voorlopers van de mid-
deleeuwse esdorpen met hun bouwgronden (engen). Voorts liggen
er sporen van zeer oude wegenpatronen, enkele hoogveenverkave-
lingen en laatmiddeleeuwse boskernen.

Het ontworpen landschap betreft de boscomplexen met lanenstelsels
van grote buitenplaatsen uit de 17de en 18de eeuw. Bijzonder karak-
teristiek voor de Heuvelrug is de benutting van natuurlijke hoogten
en gradiëntverschillen voor uitzichtpunten en voor het creëren van
lange zichtlijnen en assen. Voor het uitzetten van deze lijnen is
gebruik gemaakt van kerktorens en heuveltoppen. Concentraties
van deze grote, koninklijke ontwerpen zijn te vinden in het noorde-
lijke gedeelte van de Heuvelrug, rond Soestdijk en Drakensteyn, en
in het centrale gedeelte, tussen Zeist, Amersfoort en Amerongen.

Structuren en complexen uit de 19de en vroege 20ste eeuw bestaan
uit buitenplaatsen, villaparken, instellingen en militaire kampe-
menten. De belangrijkste structuren zijn die van de Stichtse Lust-
warande, een gordel van buitens tussen Utrecht en Rhenen, en 
de vakkenverkaveling ter weerszijden van de Amersfoortsweg. 
Villaparken concen treren zich in Bilthoven, Baarn, Zeist en Drieber-
gen. Instellingen liggen verspreid en verscholen op de Heuvelrug.
Militaire kampementen concentreren zich in het centrale gedeelte
van de Heuvelrug, op de Leusderheide en rond Soesterberg.

HOOFDSTRUCTUUR

� Grote diversiteit aan structuren en complexen, verscholen in de
      bossen;

� Archeologische waarden in de zuidflank:
–    Prehistorische grafheuvels, grafvelden en celtic fields.
–    Vroegmiddeleeuwse esdorpen en engen.
–    Middeleeuws wegenpatroon.

� Ontworpen landschap van de grote buitenplaatsen:
–    Noordelijk deel rond Soestdijk en Baarn.
–    Centraal deel tussen Zeist (Slot), Amersfoort 
      (straatweg) en Amerongen (kasteel).

� Structuren en complexen:
–    Stichtse Lustwarande Utrecht-Rhenen.
–    Villaparken Bilthoven, Baarn, Zeist en Driebergen.
–    Instellingen van gezondheid, onderwijs en discipline.
–    Militaire kampementen Leusderhei-Soesterberg.

GESCHIEDENIS

Tot 1000 • Vroege bewoning 
De alleroudste tot nu toe bekende menselijke sporen in ons land
zijn gevonden in de zandgroeve Kwintelooyen tussen Veenendaal 
en Rhenen. Hier zijn vuurstenen vuistbijlen opgegraven die 
ongeveer 200.000 jaar oud zijn. Deze dateren van vóór de vorming
van de Utrechtse Heuvelrug, toen de Maas nog naar het noorden
stroomde en vuursteen vanuit het zuiden meevoerde. 

De Heuvelrug is 150.000 jaar geleden ontstaan tijdens de voor-
laatste ijstijd, het Saalien. Toen hebben ijsmassa’s uit het noorden
zand- en grindlagen omhoog gestuwd, opzij geperst en als schub-
ben over elkaar heen geplooid. De Maas en later ook de Rijn, die
toen door het IJsseldal liep, werden gedwongen naar het westen af
te buigen. Tussen Amersfoort-Zeist en Rhenen ontstond een bijna
aaneengesloten stuwwalgebied met enkele geïsoleerde kleine stuw-
walheuvels bij Soest, Baarn en Lage Vuursche. Het hoogste punt, 
de Amerongsche Berg, is bijna 70 meter boven NAP. Zwerfstenen
werden vanuit Scandinavië met het ijs meegevoerd. Een unieke 
collectie is op het Zwerfsteneneiland bij Maarn bijeengebracht. 

De stuwwallen zijn hier en daar afgetopt door overschuivend
ijs, waardoor een soort ‘tafelbergen’ zijn ontstaan die soms als 
galgenbergen en vooral als uitzichtspunten werden benut. Mooie
voorbeelden daarvan zijn de Focoldusheuvel bij Maarsbergen en 
de Paasheuvel bij Remmerstein. Door afsmelting van het terug-
trekkende landijs zijn op verschillende plaatsen de stuwwallen 
uitgeschuurd. Het grootste smeltwaterdal is de Darthuizer Poort
bij Leersum, dat in de 17de eeuw ‘’t Gadt van den Bergh’ werd
genoemd. Door dit gat is het zand ver de lagere moerasgronden 
van Langbroek ingespoeld. Zo ontstond een dekzandrug die in de
13de eeuw als stevige ondergrond werd benut voor de bouw van 
het kasteel Sandenburg.

Boven • Zwerfsteneneiland bij Maarn, dat sinds 1999 met meer dan 700

zwerfstenen de grootste collectie van Europa vormt. Links voor is een 

restant van een draaischijf te zien als herinnering aan het vooroorlogse 

rangeerterrein (zie luchtfoto’s op p. 79).

Links • Centrale deel van de Utrechtse Heuvelrug met de parkaanleg van

’t Berghuis en op de achtergrond de Pyramide van Austerlitz.
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Ongeveer 100.000 jaar geleden volgde een lange, warmere periode,
het Eemien, genoemd naar de vorming van de Eemzee. Deze voor-
loper van de Zuiderzee heeft zich tot ver in het tijdens de ijstijd
gevormde gletsjerdal van de Gelderse Vallei uitgestrekt. Tijdens de
laatste ijstijd, het Wechselien, zo’n 50.000 jaar geleden, werd het
weer kouder en kregen ijzige sneeuwstormen vrij spel in een 
nagenoeg onbegroeid en onbewoond, toendra-achtig gebied. Rond
de stuwwallen, maar vooral in de drooggevallen Gelderse Vallei,
zijn toen door de zandstormen dekzanden en dekzandruggen 
afgezet. Vanaf 10.000 jaar geleden, in het Holoceen, begon de 
warmere tijd die tot op heden voortduurt. De eerste rondtrekkende
rendierjagers maakten plaats voor meer honkvaste jagers. Uit 
deze periode dateren de meeste vuursteenvondsten, van tijdelijke
kampen verspreid over de Heuvelrug. 

Grafheuvels en celtic fields
Vanaf ongeveer 5000 jaar geleden vond een ingrijpende verande-
ring plaats: de rondtrekkende jagers gingen plaats maken voor
landbouwers. De voorkeur voor vestiging in het dicht met loof-
bomen bedekte gebied ging nu uit naar de randen van het dekzand

en de voet van de stuwwal. In die periode is de Rijn tegen de voet
van de Heuvelrug aan komen te liggen, waar zij een steilrand
begon uit te schuren. Van permanente woonplaatsen is niets
bekend, maar wel van de grafcultuur van deze eerste landbouwers:
de grafheuvels uit de Bronstijd, zo’n 3.000 tot 5.000 jaar geleden.
Bij de Lage Vuursche liggen diverse grafheuvels. Op de zuidflank
van de Heuvelrug, tussen Doorn en Rhenen, bevindt zich de groot-
ste concentratie: hier zijn zo’n zeventig grafheuvels, met een door-
snede van acht tot twintig meter, gelokaliseerd. Opvallend is dat
deze grafheuvels in groepjes bij elkaar liggen, op een middenhoog-
te van ongeveer 20 tot 40 meter boven NAP. De groepsgewijze
plaatsing duidt op een nederzetting van meerdere generaties. 
Verondersteld wordt dat de bewoning en de bouwgronden in de
buurt van de grafheuvels moeten hebben gelegen. De grafheuvels
moeten toen goed zichtbaar zijn geweest. 

Gaandeweg werden de verspreid gelegen akkertjes geconcen-
treerd in zogenaamde celtic fields: rechthoekige complexen bestaan-
de uit door aarden walletjes omgeven akkertjes van ongeveer 35 bij
35 meter. Deze soms uitgebreide akkercomplexen hebben van de
IJzertijd tot in de vroege middeleeuwen gefunctioneerd. Op de

tot 1000 

Utrechtse
Heuvelrug
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middelhoge zandgronden, onder meer bij Elst en Remmerden, zijn
resten van deze vroege landbouw gevonden. Door de toepassing
van het in 2013 vernieuwde AHN2 (Actueel Hoogtebestand Neder-
land) kunnen gridachtige structuren bij onder meer Amerongen 
en Maarn gedetailleerder in kaart worden gebracht. Deze wijzen 
op uitgebreide celtic field-complexen of vroegmiddeleeuwse akkers
op de flanken van de Heuvelrug. Onderzoek naar prehistorische
bewoning en wegenpatronen op de Heuvelrug is nog nauwelijks
verricht, maar onder de latere zandverstuivingen en recentere
bebossing moet nog veel verborgen liggen! Zo’n prehistorische
route zou bijvoorbeeld het Ginkelse Spoor (gengi = germaans voor
begaanbaar), tussen Amerongen en Leersum, kunnen zijn. Langs
deze oude route naar de engen van Ginkel ligt in het Zuilenstein-
sche Bosch een groep grafheuvels. Diverse hieronder beschreven
wegen kunnen al uit deze periode dateren. 

Grafvelden en een walburg
Tot de 4de eeuw n.Chr. zal sprake geweest zijn van enige uitwis-
seling met de bewoners van het Romeinse Rijk ten zuiden van 
de Rijn, maar sporen uit die tijd zijn er nauwelijks aangetroffen.

1000-1600

Utrechtse
Heuvelrug

Boven • Celtic fields tussen Amerongen en Elst. Met behulp van het Actueel

Hoogtebestand Nederland (AHN) zijn de kenmerkende evenwijdig lopende

walletjes als begrenzing van de prehistorische raatakkers zichtbaar gemaakt. 
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Dat geldt echter niet voor de 5de tot de 9de eeuw, toen krijgers-
groepen vanuit het oosten het gebied binnendrongen en zich op 
de zuidflank vestigden. Tussen Leersum en Rhenen getuigen graf-
velden van hun aanwezigheid. Op de Koerheuvel ten westen van
Rhenen zijn meer dan 1.000 graven uit de periode 375-750 aange-
troffen, het grootste grafveld dat tot nu toe in ons land is gevonden!
Gezien de rijkdom van de graven moet hier, bij Rhenen, een regio-
naal machtscentrum zijn geweest. Verondersteld wordt dat de aar-
den walburg op de Heimenberg (naar Heimo, een toenmalige heer-
ser) toen is opgeworpen ter beheersing van de landroute vanuit
oosten langs de noordoever van de Rijn, via de Darthuizer Poort en
Oud Leusden richting ’t Gooi en het Eemmeer. Leusden was al in
de laat-Romeinse tijd een belangrijke plaats, getuige de vondst van
een 4de-eeuwse wacht toren.

Ook de legende van de Heilige Cunera wijst op de aanwezig-
heid van een belangrijk centrum hier. Deze legende verhaalt hoe 
de koningsdochter Cunera in 337 aan de marteldood in Keulen 
ontkwam doordat een heidense koning zich haar lot aantrok en
haar meenam naar zijn paleis in Rhenen. Het Cunerabergje en 
de Cuneraweg, die langs de oostflank van de Heuvelrug tot aan

Prattenburg voert, zouden uit deze periode dateren. Zo’n 350 jaar
later werd Cunera door de Utrechtse bisschop heilig verklaard.
Dankzij Cunera groeide Rhenen in de 16de eeuw uit tot een belang-
rijke pelgrimsplaats. 

Via Regia
De 7de eeuw stond in het teken van conflicten tussen de naar het
zuiden opdringende Friezen en de Frankische uitbreiding naar het
noorden. Van deze onrustige periode getuigt een grote goudschat
die toen verstopt moet zijn en in 1988 bij Remmerden werd opge-
graven. Na terugtrekking van de Friezen uit Dorestad en Utrecht
namen de Franken bezit van het gebied. Onder hun supervisie wist
de missionaris Willibrord in 695 het christelijke kerkje uit 630
weer op te bouwen en zich als eerste aartsbisschop in Utrecht te
vestigen. In de 8ste eeuw gaven de Frankische koningen veel goe-
deren aan de Utrechtse kerk. Zo schonk Karel de Grote in 777 vier
wouden, genaamd Hengistscoto (Henschoten), Fornhese (Vernhe-
se ten westen van Amersfoort), Mocoroht en Widoc (Wede onder
Hoogland). Ook Leusden werd vermeld, als Villa Lisiduna. Dat de
Heuvelrug en grote delen van de Vallei toen nog geheel bebost

1600-1800

Utrechtse
Heuvelrug
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moeten zijn geweest, bewijzen 9de eeuwse toponiemen als 
Woudenberg, Renswoude (= het woud van Rhenen), Hees 
(= kreupelhout), Vuursche (= gaspeldoorn), Leersum en 
Laarschen Berg (leer of laar = door mensen benut bos). 

Nadat Utrecht in 936 onderdeel ging uitmaken van het Oost-Fran-
kische of Duitse rijk moest de bisschop regelmatig voor overleg
met de koning naar Keulen afreizen. De vroegmiddeleeuwse route
tussen Utrecht en Rhenen werd tot via regia verheven. Deze oudste
weg van de provincie had oorspronkelijk een ander tracé dan de
huidige provincialeweg N225. Het eerste stuk volgde de Konings-
weg vanaf de Tolsteegpoort en boog af over de stroomrug van de
Kromme Rijn naar Zeist. Daar werd vervolgd over een hoger lig-
gende weg, de Arnhemse Bovenweg, die via de Kampweg-Acacia-
laan ten oosten van Doorn uitkwam om ongeveer het huidige tracé
tot Rhenen te volgen. Evenwijdig langs de zuidzijde van de boven-
weg liep een meer kronkelende benedenweg, die als kerkweg de
dorpen Zeist en Doorn met elkaar verbond en zich later tot de
belangrijkste route ontwikkelde. Het stuk tussen Doorn en Leer-
sum kende twee benedenvarianten: de Postweg, die oorspronkelijk

Doodweg heette, maar vanaf de 17de eeuw gebruikt werd als
postroute tussen Amsterdam en Arnhem, en de Buurtweg, die de
aanliggende boerderijen met elkaar verbond. De bovenweg door
Amerongen was de Burg. v.d. Boschstraat. De Utrechtse Straat,
Over- en Nederstraat en Zandvoort vormden de benedenweg. 

1000-1600 • Het agrarische landschap
Geleidelijk aan werden de grote loofwouden op de Heuvelrug
gekapt. Door afplagging en schapenbeweiding ontstonden heide-
velden. Deze transformatie vertrok zich al vanaf de vroege middel-
eeuwen. Begin 18de eeuw was de Heuvelrug nagenoeg ontbost en
in uitgestrekte heidevlakten veranderd. Door verdroging en erosie
van de Heuvelrug daalde de vanouds op de zuidflank (én de noord-
oostflank) geconcentreerde bewoning af naar de lagere overgangs-
zones, waar zich een eerste kernvorming ontwikkelde. Op de
noordoostflank, met zijn moerassige veengebieden in de Gelderse
Vallei, bleef de bewoning beperkt tot enkele geïsoleerde klooster-
gemeenschappen. De in 1134 door ridder Focoldus gestichte abdij
Maarsbergen of ‘Merseeberch’ (merse = moerasland, berch = 
heuvel) is daarvan een mooi voorbeeld.

1800-1900
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In het noorden ontstonden vanaf de 11de eeuw enkele kernen op 
en langs de randen van de stuwwalheuvels. Hier, bij De Bilt, Baarn
en Soest werden vanaf de 13de eeuw de hoogveengebieden ontgon-
nen. Het hogere centrale deel van de Heuvelrug bleef praktisch 
onbebouwd en onontgonnen, slechts doorkruist met zich vaak 
verplaatsende karrensporen. 

Heide en hakhout
Dat de Heuvelrug vóór de grootschalige eind 19de-eeuwse bebos-
sing één grote heidevlakte was, is zeker niet juist. Al sinds de 
vroege middeleeuwen is hier op uitgebreide schaal hakhoutcultuur
geweest als onderdeel van het agrarische landschap. Het was een
economische manier van houtwinning, omdat men steeds en in
korte tijd het hout kon oogsten. De bomen bleven daarbij leven in
de vorm van stoven of stobben. Deze hakhoutstoven konden zeer
oud worden. Onderzoek (2004) heeft diverse van deze vaak eeuwen-
oude stoven op de Heuvelrug aangetoond. Eikenhakhout werd 
vroeger vaak op aarden wallen geplant. Deze houtwallen werden
vooral in de 17de en 18de eeuw opgeworpen om de toenemende
zandverstuivingen tegen te gaan. Mooie voorbeelden daarvan 

vinden we aan de noord  zijde van de Lange en Korte Duinen onder
Soest. Ronduit spectaculair zijn de eeuwenoude hakhoutboscom-
plexen bij de Stompert en op de Vlasakkers en de Leusderheide, met
stoven van 10 tot 19 meter omtrek. Dit is te danken aan de bijzonder
lage dynamiek in deze gebieden. Hier, op de gemeenschappelijke
markengronden van Soest en Leusden, is de traditionele hakhout-
cultuur tot ver in de 19de eeuw doorgezet, waarna het gebied werd
afgesloten door defensie. Op de extensief gebruikte gedeelten bleef
het oude bos staan. Intensief militair gebruik in andere delen zorg-
de juist voor het behoud van de open heide. 

Engen, meenten en velden
Vanaf de 8ste eeuw ontstond een agrarisch systeem van geconcen-
treerde nederzettingen, bouwlandcomplexen en gemeenschappe-
lijke gronden. De boerderijen stonden doorgaans dicht bij elkaar
en in de directe nabijheid van hun akkers. Deze akkers waren tot
één of meerdere bouwland complexen samengevoegd, de engen.
Door eeuwenlange plaggenbemesting zijn deze engen tot soms wel
één meter opgehoogd. Hierdoor is het onderliggende archeologi-
sche landschap afgedekt en nog goed bewaard gebleven. De engen

1900-2014
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liggen in een zone van middelhoge gronden langs de randen van
de stuwwallen en hebben vaak een onregelmatige ovaalvormige
omtrek, omgeven door een aarden wal. De ovaalvorm van Oud-
Leusden, een zeer vroege nederzetting met één van de eerste kerk-
stichtingen op de Heuvelrug, is nog goed op de topografische kaart
te herkennen. Naast enkele tientallen kleine bouwlandcomplexen
zijn zo’n veertig engen op de Heuvelrug aangetroffen. De meeste
liggen aan de voet van de zuidflank, op de hellingen van de
sneeuwsmeltwaterdalen. Om de voortdurende erosie door regenval
van vooral de steilere hellingen tegen te gaan zijn vanaf de middel-
eeuwen terrassen met houtwallen aangelegd. Een zeldzaam voor-
beeld van deze terrasranden, de ‘graften’, vinden we nog langs het
smelt-waterdal ten westen van Rhenen, bij De Tangh. Geheel ver-
stoven is de Grote Eng onder Soest, waar nu het landgoed De Paltz
ligt. Achter de boerderijen en de engen lagen de meenten. Dit
waren gronden die in gemeenschappelijk gebruik waren als 

weiden (schaarweiden) of, in de nattere gebieden, als hooilanden
(maten). In Soest is dit systeem nog goed te zien met aan de ene
kant de hogere Soestereng, met smalle van noordoost naar zuid-
west lopende percelen, en aan de andere kant de lagere hooilanden
van de Eem. Achter de engen en de hooilanden strekten zich de
woeste gronden uit, die voor houtkap en afplagging eveneens in
gemeenschappelijk gebruik waren. Deze woeste gronden beston-
den uit de velden (Leersumsche Veld) en de broeken in de natte
veen zones en uit de bossen en heide op de drogere zandgronden.
Vanaf de 13de eeuw werden markgenootschappen opgericht om het
gebruik van de ‘gemene’ gronden te reguleren en de bossen te
beschermen. Maar het eiken-beukenbos degradeerde de daarop
volgende eeuwen tot berkenbos (De Birkt), dat vervolgens in heide
veranderde door de intensieve beweiding. 

Dorpen
De boerennederzettingen op de Heuvelrug behoren tot de 
engdorpen en kennen drie varianten: 

Als brinkdorp bovenop de stuwwal met de engen er omheen.
Baarn is het beste voorbeeld en laat de naar de trechtervormige
brink toelopende veedriften vanuit de Heuvelrug (Oude Utrechtse
Weg-Laanstraat en de Eemnesserweg) nog zien. De noordelijke
ovale eng is nu geheel bebouwd. Soest is een variant op dit type,
waarbij het dorp zich vanuit de brink als randbebouwing langs de
eng heeft ontwikkeld. Geheel ver dwenen is de vroegmiddeleeuwse
nederzetting Hees met de Heesereng ten oosten van station Den
Dolder langs de oude weg Utrecht-Amersfoort, het Heezerspoor.

Als flankengdorp onderaan en langs de stuwwal. Het betreft 
dorpen langs de zuidrand van de Heuvelrug, waarvan de engen en
daarachter de woeste gronden ten noorden en de weiden ten zui-
den van de kernen lagen met dwars op de gradiënt noord-zuid
lopende veedriften. Bij de Brink van Zeist, met de lobvormige
Kroostweg en Noordweg in de kleizone en de Schaerweijdelaan (!)
als veedrift richting de Heuvelrug, is de middeleeuwse structuur
nog herkenbaar. Amerongen heeft nog de meest gave dorpsstruc-
tuur met compacte bebouwing, bepaald door de heerwegsplitsing,
de brink waar het bisschoppelijke hof lag en het kasteel. De Over-
eng rond de Holleweg is nu bebouwd, maar de Nedereng (De Bos-
rand) en de westelijk gelegen Leersummereng zijn nog te traceren. 

Als verspreide bebouwing op de dekzand(ruggen) en aan ont-
sluitingswegen, zoals Darthuizen en Tuil, als Villa Tiuli in 855 
vermeld, met de boerderijen aan de noordzijde van de Buurtweg.
Op de dekzandgronden onder Doorn en Leersum, zien we in 
de percellering hoe telkens kleine uitbreidingen van de eng 
noordwaarts en van de weidegronden zuidwaarts hebben plaats-
gevonden. 

Rhenen 
Rhenen kwam door de verlegging van de Rijnloop begin 13de eeuw
direct aan de rivier te liggen. Tussen 1230 en 1258 kreeg Rhenen
stadsrechten. De enige andere nederzetting op de Heuvelrug die,
om strategische redenen, stadsrechten kreeg was Baarn (1346-1390).
Door dominantie van Amersfoort bleef Baarn een boerendorp.
Anders was dit met Rhenen, als handelsplaats aan de rivier en als
belangrijkste grensvesting tegenover Gelre, dat met het kasteel Ter
Horst in de 12de eeuw een vooruitgeschoven bewaking kreeg. Na
1346 kreeg Rhenen onder bisschop Jan van Arkel een ovaalvormige
ommuring met stadspoorten, waarbij de heerweg de centrale as

Hoogtelijnenkaart zuidelijk deel van de Heuvelrug. Goed te zien is hoe de

oude dwarswegen gebruik hebben gemaakt van de smeltwaterdalen uit de

periode na de ijstijd. Ook de rasterachtige patronen van prehistorische celtic

fields bij Remmerstein zijn hier zichtbaar. 
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werd. Haaks daarop, vanaf de Rijn, kwam langs de Rijnstraat een
handelswijk tot ontwikkeling. Na diverse Gelderse verwoestingen 
en na inname van de stad in 1499 liet David van Bourgondië de 
bisschoppelijke tol naar zijn residentie Wijk bij Duurstede verplaat-
sen. De handel liep terug en alleen de Cuneraverering hield de stad
als pelgrimsoord nog in stand, met de bouw van de Cuneratoren 
tussen 1492 en 1531 als letterlijk hoogtepunt. Toen werd Rhenen 
ook als oostelijke vestingstad van Het Sticht niet meer interessant
en verviel de ommuring geleidelijk. 

Het zuidelijk deel van de Heuvelrug tussen Nederrijn en Gelderse Vallei. Het witte gebouw is de buitenplaats De Tangh (1927), rechts geeft een slingerende groen-

zoom een smeltwaterdal aan als rand van de Koerheuvel. De uiterwaarden lopen zonder bedijking door tot de vroegmiddeleeuwse heerweg Utrecht-Rhenen.

Het onbebouwd gebleven zuidelijke gedeelte van de Soestereng. Aan de

Enghenbergsteeg ligt een grafheuvel, daarachter loopt over het hoogste punt

de Soesterengweg als deel van de Hessenweg Amersfoort-Amsterdam. Op

de achtergrond de bebouwing van het oorspronkelijke flankengdorp Soest

met de Eem in de verte. Opname in noordelijke richting uit september 2004. 
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Ontginningen
In het noordelijk en westelijke deel van de Heuvelrug lagen uit-
gebreide hoogveengebieden die tussen de 13de en de 17de eeuw in
een zeer langzaam tempo zijn ontgonnen voor de turfwinning. 
De veenontginningen langs de flank van de Gelderse Vallei 
kwamen in de 15de eeuw op gang (zie deelgebied 10). De ontginning
begon vanuit het zuiden, waar de monnikken van het klooster
Oostbroek (1121) een steeds verder noordwaarts opstrekkende 
verkaveling realiseerden, totdat de hoge gronden bij De Vuursche
werden bereikt. Dwars erop werden als opschuivende ontginnings-
bases de Blauwkapelse Weg, de Looydijk, de Groenekanseweg, 
de Leijenseweg, de Dwarsweg-Jan Steenlaan en de Maartens-
dijkseweg aangelegd. Voor de ontginning van het Oostveen en 
het Ridderveen kwam als ontsluitingsweg voor de verspreide 
boerderijen een route tussen Eyckenstein, Staalbergen en Ewijck. 
Het zuidelijk deel van de Soestdijkseweg fungeerde als meest 
oostelijke grens. De westelijke grens kreeg in 1470 een rechtlijnige
afbakening met de ‘Rade Gruppel’, de huidige Eijckensteinse Laan.

Om de exploitatie van zijn nieuwe gebiedsuitbreidingen rendabel
te maken stichtte Oostbroek diverse uithoven, zoals Jagtlust
(‘Uythof te Nyveen’), Vollenhoven, Houdringe, Beerschoten en 
Dijnselburg (Dinslo). 

In het noorden lagen de woeste hoogveengebieden tussen De Vuur-
sche, Baarn en Soest. Deze waren in handen van het kapittel van
Sint Jan. In 1239 gaf bisschop Otto III toestemming om voor het
turftransport een vaart te graven tussen De Vuursche en de Eem:
het Oude Grachtje. Hiervan resteert nog een smalle wetering tus-
sen Soestdijk en de Grote Melm aan de Eem. Haaks hierop, 
tot aan de rand van de Soestereng, werd de verkaveling uitgezet.
Tussen Soest en Baarn bleef een brede strook veenland niet ont-
gonnen. Niet lang vóór 1378 liet de bisschop hierop de Soestdijk
aanleggen als doorgangsweg naar zijn Huis Ter Eem. In 1398 
werd de turfvaart verbeterd door de aanleg van een meer noordelijk
tracé, de Pijnenbur gergrift of Praamgracht (praam = turfschip).
Deze werd westwaarts, dieper het veen in, doorgetrokken tot in 

Reliëfkaart van de Heuvelrug tussen Doorn en Leersum, gebaseerd op het Actueel Hoogtebestand van Nederland. Met behulp van deze techniek is nabij de

engen van Maarsbergen, op de noordelijke helling van de Heuvelrug, een rastervormige structuur zichtbaar gekomen. Deze structuur duidt mogelijk op 

prehistorische akkercomplexen, de zogenaamde celtic fields. Zichtbaar wordt nu ook dat de middeleeuwse dwarsverbindingen over de Heuvelrug, voor zover 

nog te reconstrueren, gebruik hebben gemaakt van de lagere smeltwaterdalen. Sommige buitenplaatsen hebben heuveltoppen benut voor hun uitzichten. 
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het huidige park van Prins Hendriksoord (Engelse Vaart). In de
15de eeuw is de Praamgracht verlengd naar Maartensdijk om het
turf naar Utrecht te kunnen transporteren. 

De ontginning van de noordelijke hoogveengebieden bestaat
uit drie eenheden:

De Baarnse Venen, waar na 1330 de Utrechtse schepen Werner
van Drakenburg met de ontginning startte in lange, iets gerend ver-
lopende stroken, die vanaf de Baarnse Dijk (Amsterdamse Straat-
weg) richting ’t Gooi liepen. Omstreeks 1390 werd de Drakenbur-
gergracht graven, ter ontwatering van het veen en als turfvaart naar
de Eem. In het zuiden was de ontginning aanvankelijk begrensd
door de Ravensteinse Laan, maar is later, in de 17de eeuw, meer
zuidwaarts uitgebreid. Omstreeks 1340 bouwde Werner er zijn 

huis Drakenburg (zie kaart circa 1650 op p. 159). De westelijke 
achtergrens van de ontginningen is de huidige Oud-Eemnesser-
weg. Deze maakte deel uit van de oorspronkelijke Roeterswal 
uit omstreeks 1620, die in 1719 definitief als grens tussen Het 
Sticht en Holland werd vastgesteld. Een andere ontginning verliep
vanaf De Eult in kilometers lange stroken aan de noordzijde van de
Praamgracht. In het park van Soestdijk zijn deze lijnen nog terug
te vinden. Uit praktische overwegingen werd het westelijke deel 
in 1424 herverkaveld in een rastervormig patroon. Hiertoe werden
onder meer de Veensloot en de Hessenweg doorgetrokken. Bij de
ontmoeting met de Vuursche Venen bleef een driehoekig terrein
over. Op dit ‘Gheerkin Veens’ kwam naderhand de buitenplaats 
Pijnenburg. 

Kaart van Tuilland tussen Doorn en Darthuizen door Floris van Diepenem uit 1669 in opdracht van het domkapittel. Deze kaart laat goed de verkavelings -

verschillen zien van dit overgangsgebied tussen de Heuvelrug (links) en de Langbroekerwetering met net nog een stukje Gooyerdijk (rechts). Tussen de Leer-

sumse Straatweg (bovenweg), de Postweg (benedenweg) en de hier zwaarder aangezette Buurtweg liggen de blokvormige kamppercelen van de enggronden.

Net als bij de kampontginningen in de Vallei vinden we hier ook boerderijsplitsingen, zoals Groot en Klein Katwinkel. Rechts van de Buurtweg de onregelmatige

strookverkaveling van De Bunt die, na een gegraven wetering (Dwarsweg), overgaat in de regelmatige strookverkaveling van het Tuilerbroek. De boerderijen

staan aan de noordzijde van de Buurtweg. Op de kruising met de Buntlaan als noord-zuidverbinding zijn twee omzoomde kampen zichtbaar. 
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De Vuursche Venenmoeten na 1359 ontgonnen zijn, toen 
Werners zoon de gronden in erfpacht kreeg van het kapittel van 
St. Jan en deze dertig jaar later uitbreidde met gronden van het
Vrouwenklooster uit De Bilt. De turfwinning vond voornamelijk
ten zuiden van zijn centraal gelegen Werners Hofstede (voorganger
van Drakensteyn) plaats: in een strook ten oosten van de Vuurse
Steeg en ten westen van Pijnenburg en Ewijcks hoeve, respectie-
velijk aangeduid als ‘Nonnegroep Rooyende op Den Tooren van
Seyst’ en ‘De Ooster Nonnegroep’. 

De Soester Venen bestaan uit twee blokken. Het gebied Laag
Hees werd door de Paulusabdij in 1399, kort na de aanleg van de
Praamgracht, ontgonnen. Laag Hees kwam vanaf de gracht, tussen
de Ooster Nonnegroep en de Veensloot (Wieksloterweg), in lange,
gerend verlopende percelen tot stand, tot aan hoger gelegen zand-
grond (De Zoom). Een tweede ontginning is die van het Soester-
veen, tussen Soestereng en Veensloot. Pas na 1900 werd dit veen-
gebied vanuit de Soestereng in smalle percelen geheel ontgonnen.

Wegen door het zand
De oudste bestrate weg van ons land is de Hoofddijk-Oude Steen-

weg van Utrecht naar het klooster Oostbroek (ca. 1125). Als betere
verbinding tussen Utrecht en Keulen werd in 1139 dwars door het
veen een weg aangelegd die omstreeks 1290 als Steenweg bestraat
werd. De huidige Biltstraat is daar een onderdeel van. Deze Nieuwe
Steenweg sloot bij De Bilt aan op de oude heerweg naar Rhenen.
De Heuvelrug had verder nog nauwelijks wegen. Na de opkomst
van de steden in de 14de eeuw kwamen er enkele interlokale zand-
wegen. Hier en daar zijn de oude, kronkelende tracés nog aanwe-
zig, maar de meeste zijn in de 18de eeuw recht getrokken of tijdens
de 19de-eeuwse bebossing ver dwenen.

De oude route Amersfoort-Amsterdam maakte deel uit van een
Hessenweg en liep via de Birktstraat-Kolonieweg over de Soester-
eng, volgens de huidige Molenweg-Soesterengweg-Julianaweg. 

De verbinding Utrecht-Amersfoort volgde aanvankelijk twee
tracés. Het noordelijke tracé is nog enigszins te volgen en liep 
via de Soestdijkseweg (Spieringweg) door een bospad van Noord 
Houdringe, over de Sperwerlaan-Paltzerweg en het Heezerspoor,
door de Vlasakkers. De oude route kwam via de Prins Frederiklaan
op de Utrechtseweg in Amersfoort uit. 

Ingekleurde gravure van het Slot Zeist in zuidwestelijke richting door D. Stoopendaal omstreeks 1700. Zeist is met een hoofdas van 1, 5 kilometer richting 

Kromme Rijn (hier afgebeeld) en 5, 5 kilometer richting Heuvelrug de grootste buitenplaats in de provincie. Het Slot was geïnspireerd op het Palais de Luxem-

bourg te Parijs en werd tussen 1677 en 1687 aangelegd door Willem Adriaan van Nassau-Odijk. 
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De weg vanuit Wijk bij Duurstede naar Amersfoort liep via Cothen-
Doorn-Oud Leusden. Op de Heuvelrug bestond deze verbinding 
tot in de 19de eeuw uit zeker vier parallelle karrensporen. Een stukje
van deze oude Wijkerweg is alleen nog bij het Treekerpunt aan-
wezig. Deze parallelsporen kruisten de zandweg Utrecht-Wouden-
berg, die dwars over de Heuvelrug liep en bij Vollenhoven op de
heerweg uitkwam. Deze weg is nog als bospad herkenbaar in de
Oude Woudenbergse Zandweg en, vanaf de Pyramide van Auster-
litz, in de Oude Utrechtse Weg. 

Driebergen had een verbinding met Amersfoort via de Traayweg-
Oude Driebergseweg over de Leusderheide, waar het tracé nu
geheel verdwenen is. De oude route door de Dart huizer Poort, 
de Utrechtse Baan, kreeg bij Leersum een variant met de 
Scherpenzeelseweg. Een derde verbindingsweg is de Darthuizer-
weg-Hoogstraat, die zich in het bos splitst in de Wijkerweg langs
Maarsbergen en in de Scherpenzeelseweg langs de Valkeneng.

Opvallend is de relatieve dichtheid van meer lokale dwars -
verbindingen in de zuidelijke ‘tong’ van de Heuvelrug: de Bergweg

Op de provinciekaart van Utrecht door Bernard de Roy uit 1696 werd het karakter van de nieuwe Amersfoortseweg als grand projet sterk benadrukt. De weg is

prominent weergegeven en contrasteert in het kaartbeeld sterk met zijn omgeving, ook omdat hij aan beide uiteinden overgaat op een oudere, meer slingerende

weg. De Roy gaf de Amersfoortseweg weer in zijn ideale vorm; op de kaart zijn alle vakken verdubbeld tot vierkanten van 100 bij 100 roeden. 
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tussen Amerongen en Overberg, de oude Scherpenzeelseweg tus-
sen Elst en Overberg (nu bospad), de Veenen daalse straatweg tussen
Elst en Prattenburg, de Remmerdselaan tussen Remmerden en
Remmerstein en de Nieuwe en Oude Veenendaalseweg vanaf de
vroegere stadspoorten van Rhenen. Over de gehele zuidflank lag
een patroon van haaks op de heerweg kronkelende schapendriften,
die als ‘haarvaten’ de gemeenschappelijke heidegronden in liepen.
Deze dwarsverbindingen maakten veelal gebruik van de natuur-
lijke smeltwaterdalen. 

1600-1800 • Het ontworpen landschap 
Politieke stabiliteit en koloniale handel zorgden voor een 
Gouden Eeuw in ons land. Het vergaarde kapitaal van de opkomen-
de regentenklasse vond niet alleen een uitweg in de buitens langs
de Vecht, maar ook op de Heuvelrug. Het opkopen van sinds de
Reformatie van 1580 vrijgekomen kerkelijke goederen raakte in een
stroomversnelling na het definitieve einde van de Tachtigjarige
Oorlog in 1648. Tussen 1640 en 1680 werden de meeste kloosters
van de hand gedaan voor de aanleg van nieuwe buitenplaatsen 
met koninklijke allure. De Heuvelrug onderging een transformatie
op niet eerder vertoonde schaal, waarbij naar Franse voorbeelden
de beheersing van de natuur centraal stond. Het reliëf van de 

stuwwalflanken en de bestaande heuveltoppen in het kale heide-
landschap werden benut voor uitzichtpunten. 

Amersfoortseweg
In 1647 gaf het vroedschap van Amersfoort opdracht om de aanleg
van een nieuwe ‘wegh op den Bergh naer Utrecht’ te onderzoeken.
Het ging niet alleen om een kortere en goed berijdbare route tus-
sen de beide steden, maar nadrukkelijk ook om een mooie weg.
Volgens het klassieke ideaal van toen moest dit een kaarsrechte
weg zijn, beplant met eikenbomen. Ontwerper van de nieuwe weg
was Jacob van Campen, die toen op Randenbroek in Amersfoort
woonde. Toen de Staten van Utrecht uiteindelijk in 1652 toestem-
ming gaven, kon begonnen worden met de aanleg vanaf de Galgen-
berg van Amersfoort tot aan de Hoge Bilt bij de hofstede Den Eyk.
Met een breedte van maar liefst 16 roeden (60, 16 meter) tussen 
een drie roeden brede wal aan beide zijden was deze weg volgens
Constantijn Huygens ‘d’allerbreedste Straet van d’allerbreedste
Straten’. Ook op Everard Meyster, bijna-buurman van Jacob van
Campen, maakte de ‘Wegh der Weegen’ grote indruk.

Ter financiering besloten de Staten dat de grond langs de weg
uitgegeven moest worden voor de vestiging van buitenplaatsen. Er
zouden 24 vakken moeten komen van elk 100 roeden (376 meter)
breed en 50 roeden diep. Een vak besloeg twee van dergelijke
tegenover elkaar gelegen kavels, de ideale proportie, ‘rondsom 
vierkant’, in de woorden van Meyster. Om de gemeenschappelijk
gebruikte heide bereikbaar te houden werden de kavels door vijf
roeden (18, 8 meter) brede sorties (zijwegen) gescheiden. Bij stich-
ting van een buitenplaats mochten de vakken naar achteren met
nog 50 roeden uitgebreid worden (zie kaart uit 1738 op p. 188-189). 

De stad Amersfoort kreeg twaalf vakken toebedeeld, maar van
nieuwe buitenplaatsen kwam het niet. Deze vakken werden dan
ook niet verdubbeld. De overige vakken kwamen in particuliere
handen en werden gedeeltelijk ontwikkeld. Hier vond wel een uit-
breiding van de rasterverkaveling naar achteren plaats. Binnen
deze vakken werden diverse extra dwarsassen uitgezet als zicht-
lijnen voor de nieuwe huizen. Zandbergen en Beukbergen zijn
daarvan de enige resterende voorbeelden. In de bosstrook tegen-
over Vollenhoven vinden we nog de kaarsrechte wallen van de 
oorspronkelijke weg. 

Bij de uitspanning Het Huis ter Heide ontstond een buurt-
schapje, dat via een kerkepad verbonden werd met Zeist (Bergweg-
Voorheuvel). Op de kruising met de postroute tussen Arnhem en
Amsterdam ontstond een tweede gehucht, Soesterberg, dat via een
kerkepad (Soester Hoogt-Van Weerden Poelmanlaan) met Soest
was verbonden. De vakkenverkaveling is in de loop der eeuwen 
een sterke structuur gebleven en is nog grotendeels intact. 

Het Slot Zeist en Beek en Royen
Een tweede belangrijke ingreep was de aanleg van Slot Zeist tussen
1677 en 1687. Kort na de bouw van het jachtslot Soestdijk door 
stadhouder Willem III besloot zijn achterneef Willem Adriaan van 
Nassau-Odijk voor zichzelf een groots buitenverblijf aan te leggen
op de plek van een oudere voorganger. Zijn grote voorbeeld was
Versailles van Lodewijk XIV, met zijn in het oneindige doorlopende
assen. Het nieuwe, door watersingels omsloten huis kreeg een cen-
trale zichtas, die de bestaande verkaveling richting Houten volgde
en vanuit het huis de heidevlakte in liep tot de achtergrens van 
één van de vakken van de Amersfoortseweg, in totaal ruim zeven

Het Slot Zeist met de het complex van de Broedergemeente en de hoofdas

in zuidwestelijke richting. In tegenstelling tot de Slotlaan richting 

Heuvelrug is deze as richting Houten (Koelaan) onbebouwd gebleven. 
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kilometer lang. Ter weerszijden, over een breedte van 800 meter,
legde Willem Adriaan symmetrische deeltuinen en een uitgestrekt
jachtbos aan met sterrenlanen en bospaden. De oostelijke begren-
zing van het lusthof is nog aanwezig in de vorm van de Lorentz-
laan, vroeger ‘’t Mooie Laantje’ geheten. Tussen 1748 en 1794 wer-
den de beide voorpleinen bebouwd met de huizen van de Evange-
lische Broedergemeente. 

Kort daarvoor, omstreeks 1730, liet de Utrechtse burgemeester
Hendrik Verbeek zijn buitenplaats Beek en Royen aanleggen. Als
zichtlaan voor zijn huis benutte hij een diagonale as van Het Slot,
gericht op de Leusdense kerktoren: de huidige Laan van Beek en
Royen-Woudenbergse Weg. Deze as kreeg halverwege weer diago-
naalasssen in de vorm van een ‘ganzenvoet’: een zichtlaan op de
Amersfoortse toren (Laantje-zonder-Eind) en aan de andere kant
een vergraven beekpartij. Samen met het Slotcomplex werd dit
park, het latere Zeisterbos, afgesloten door de Krakelingweg.

Baarnse buitens
Startsein voor de aanleg van diverse buitenplaatsen in het noorde-
lijk deel van de Heuvelrug gaven Cornelis de Graeff en zijn schoon-
zoon Jacob Bicker, beide stammend uit een Amsterdams burge-
meestersgeslacht. Bicker bouwde De Eult en De Hooge Vuursche I
in 1640. De Eult ging in 1654 over naar zijn schoonzoon Jean

Deutz, wiens kleinzoon Willem Gideon de buitenplaats in 1741
grootscheeps liet verfraaien. De Graeff kocht in 1638 grond aan 
in Baarn en stichtte rond 1650 Soestdijk. Overigens was kort 
daarvoor, in 1647, een vierde ‘Amsterdamse’ buitenplaats gebouwd,
Pijnenburg, naar ontwerp van Philips Vingboons. In 1674 verkocht
De Graeff zijn huis aan stadhouder Willem III, die van de Staten
van Utrecht ook de heerlijke rechten kreeg over het gehele noorde-
lijke gebied als dank voor de verdrijving van de Fransen na 1672.
Van Willems ambitie om tussen het jachtslot en de Eem een 
Nieuwe Allée aan te leggen is slechts een derde, tot aan de Toren-
laan, gerealiseerd. Met de bouw van Soestdijk begon een periode
van hofcultuur, die de grote buitens op de Heuvelrug sterk heeft
beïnvloed. 

Het huidige bosgebied van Baarn en De Vuursche is behalve 
de onderliggende veenontginningen vooral bepaald door de karak-
teristieke lanenstelsels van de volgende ‘koninklijke’ buitens:

Drakensteyn kwam in 1634 in handen van Ernst van Reede.
Zijn zoon Gerard liet in 1640 een nieuw, volledig symmetrisch
achthoekig huis bouwen. Mogelijk was Jacob van Campen, bouw-
meester van de kerk van Renswoude, de ontwerper. De hele om-
geving onderging een metamorfose met de aanleg van lanen-
stelsels en de stichting van het dorp Lage Vuursche, inclusief kerk
(1659), herberg, molen, school en pastorie.

Soesterberg omstreeks 1930 in zuidelijke richting. De bebouwing maakt gebruik van één van de 100 roeden (376 meter) brede vakken aan de Amersfoort seweg

uit 1653. Precies in het midden wordt het Soesterbergse vak gedeeld door de oude Postweg die langs het Kamp van Zeist (linksboven) loopt. De omstreeks 1840

aangelegde weg naar Soest (Soesterhoogt) is nog niet omgelegd. Op de voorgrond de hangars van de vliegheide. Een eerste instelling die zich hier binnen de

vakken vestigt is Sterrenberg, hier rechts op de foto. 

DEELGEBIEDEN – UTRECHTSE HEUVELRUG
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Pijnenburg kreeg in 1647 een huis met formeel lanenstelsel. Boer-
derij Laanzicht herinnert daar nog aan. De hoofdas werd langs de
Pijnenburgergrift gelegd, thans de Biltseweg. In 1823 is het park
verlandschappelijkt en voorzien van een serpentinevijver. Het 
huidige huis dateert uit 1835.

Vosseveld ten zuiden van het dorp Soest werd in 1654 als 
Heuvel en Dal aangelegd door Guillelmo Bartolotti nadat hij zich
uit het project Amersfoortseweg had teruggetrokken. Het recht-
hoekige lanenstelsel is nog bewaard gebleven.

Soestdijk, een jachthuis uit omstreeks 1650, kreeg van Willem

Boven • Platte-Grond van het Baarnsche-Bosch omstreeks 1880. Deze toeris-

tenkaart toont de rijke Baarnse buitenplaatsenomgeving van het Baarnse 

Bos, met Peking en Canton aan de ene zijde en het Paleis Soestdijk aan de

andere zijde, inclusief alle namen van de vele wandelattracties en horeca-

gelegenheden. De spoorlijn met station uit 1874 is pas aangelegd, maar de

villaparken nog niet. 

LInks • Het midden 18de-eeuwse Baarnse Bos met de Witte Laan als 

centrale lengte-as en de Grote Kom als middelpunt van een sterrenbos.

Deze centrale as is tussen de kerktorens van Eemnes en Soest uitgezet. 

Op de achtergrond de villaparken van Baarn aan weerszijden van de spoor-

lijn Amsterdam-Amersfoort uit 1874. Op de voorgrond de Koningslaan, 

afgesloten door de Naald van Waterloo uit 1818. De Koningslaan is in 1674

als Nieuwe Allée aangelegd en zou vanaf paleis Soestdijk tot aan de Eem

hebben moeten doorlopen. 
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Het Baarnse Bos maakt sinds 1758 deel uit van paleis Soestdijk. Het was oorspronkelijk de buitenplaats De Eult van de schatrijke Amsterdamse koopman en 

burgemeester Willem Gideon Deutz. Op magistrale wijze liet hij vanaf 1741 met grootse assenstelsels zijn buitenverblijf aanleggen. Op deze tekening door 

J. Perk uit 1754 is de aanleg weergegeven. Een typisch ontwerpmotief uit de Franse formele tuinstijl is de ganzenvoet, een hoofdas met twee daarop samen-

komende diagonalen: de Torenlaan werd de zichtas van het sinds 1881 verdwenen huis, de andere diagonaal, de Schrikslaan op de Amersfoortse Joriskerk, 

staat nog niet op de kaart. Deze werd rond 1765 aangelegd door prins Willem V. De aanleg, waaronder ook de Amsterdamse Straatweg, Hilversumse Straatweg

en de Van Heutszlaan, domineert nog steeds het deftige aanzien van Baarn. 
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Caarte Vande Ambachts Heerlikheid en Landerije van Meersbergen Anno 1756 door Justus van Broeckhuysen. De Hollands classicistische parkaanleg met de 

geometrische tuinen en de straalgewijze paden op de Focoldusheuvel zijn hier gedetailleerd aangegeven. 

Boven • De Manege van Amerongen in zuidwestelijke richting met op de

voorgrond de Hooiweg naar Veenendaal. Deze opname van april 2004 laat 

de reconstructie van het sterrenbos zien. Het bijzondere element is rond

1790 aangelegd door de eigenaar van kasteel Amerongen. De acht diagonale

paden boden een prachtig zicht op het kasteel en de uiter waarden en op

diverse andere punten op de Heuvelrug. Bij helder weer was ook de Dom-

toren van Utrecht zichtbaar.

Links • Amerongen werd kort na de verwoesting in 1672 herbouwd in sobere 

Hollands classicistische stijl met formeel aangelegd park. Op de achter-

grond het dorp Amerongen en links het laatste stuk van de Lekdijk.
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III in 1674 de Koningslaan als zichtas. Het paleis werd in 1816-22
door architect Jan de Greef geheel vernieuwd en vergroot in 
empirestijl. De tuinen werden kort daarna door Jan David Zocher
omgevormd in een landschapspark.

Groeneveld werd kort voor 1700 aangelegd op de hofstede De
Biezen door de Hugenoot Marcus Mamuchet. Tot zijn dood in 1730
werd het uitgebreid met een relatief smal, formeel park op de
veenontginning van Drakenburg. De ruim drie kilometer lange
zichtas domineert nog steeds (zie luchtfoto op p. 181). Rond 1759 is
het huis met twee hoge vleugels uitgebouwd. Het park werd vóór
1787 verlandschappelijkt door J.G. Michaël, rond 1860 gevolgd
door de aanleg van J.D. Zocher. Het oude Drakenburg ernaast
kreeg kort na 1673 een nieuw huis met bijgebouwen in formele
setting. Alleen een deel van de omgrachting herinnert nog aan
deze oude buitenplaats. De Eult is vanaf 1741 aangelegd. Een
uitgebreid stelsel van 45 meter brede, met dubbele bomenrijen
gemarkeerde lanen domineren nog steeds het gebied: de Amster-
damse Straatweg, de Torenlaan gericht op de Baarnse kerktoren en
de Van Heutzlaan. De Hilversumse Straatweg moet in de periode
zijn rechtgetrokken. Het Baarnse Bos werd in 1758 aan Soestdijk
toegevoegd en voorzien van nu nog goed bewaard gebleven 
geometrische aanleg met sterrenlanen.

De Hooge Vuursche I dateert uit omstreeks 1780-1790. Deze grote,
nu geheel verdwenen buitenplaats lag aan de Hilversumse Straat-
weg, tegenover de Vuurscheweg. De Vuurscheweg moet toen zijn
rechtgetrokken en als statige laan met bomen beplant. Als zicht-
laan op het huis werd ter vermaak een vinkenbaan aangelegd, de
huidige Brandtorenlaan. In het bos achter het in 1815 gesloopte
huis zijn nog diverse dwars assen, een grand canal en een vroeg-
landschappelijke serpentinevijver aanwezig. Ook het 19de-eeuwse
Hooge Vuursche II is inmiddels verdwenen en heeft in 1911 plaats-
gemaakt voor het huidige nummer III, aan de overzijde van de
weg. De tuin van het huidige Hooge Vuursche, ontworpen door
Dirk F. Versteeg, behoort tot de beste voorbeelden van de architec-
tonische tuinstijl in Nederland!

Ewijckshoeve, schuin tegenover Pijnenburg, werd in 1694 
verworven door Justus van Ewijck. In de loop van de 18de eeuw
ontstond achter het huis een uitgestrekt park. De landschap-
pelijke padenstructuur uit omstreeks 1860 is nog geheel intact.
Het huidige huis in empirestijl dateert uit 1827.

Amersfoortse buitens
Langs de Heiligerbergerbeek onder Amersfoort zijn kort na 1640
enkele bijzondere buitenplaatsen aangelegd. De fraaiste is wel

Links • Amerongen tot omstreeks 1600. Nadat de Nederrijn zich in zuidelijke richting terugtrok werden in de brede uiterwaard, direct tegenover het dorp, twee

kastelen gebouwd. De zuidflank van de Heuvelrug was al veel langer bewoond, getuige de resten van celtic fields en grafheuvels in de hoger gelegen zone. Vanaf

de 8ste eeuw werd de helling langs de heerweg Utrecht-Rhenen benut voor bouwlanden, de engen. 

Rechts • Amerongen omstreeks 1800. De engen op de zonnige zuidhelling werden benut als tabaksplantages. Na verwoesting in 1672 werd kasteel Amerongen

weer opgebouwd. Niet in de onveilige uiterwaard, maar op de Heuvelrug lieten de Van Reedes dennenbossen aanleggen, doorkruist met statige beukenlanen.

Op het hoogste punt kwam een sterrenbos (Manege) dat uitzicht naar alle kanten bood. 
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Nimmerdor, gebouwd door de ‘dolle jonker’ Everard Meyster, die
ook de verdwenen buitenplaatsen Dool-om-Berg en Oog in Al bij
Utrecht had aangelegd. Nimmerdor, waarvan het park rond 1830 in
landschapsstijl is veranderd, bezit nog de 1, 5 kilometer lange zicht-
as richting Oud-Leusden. Naast Nimmerdor lagen Waterdal en
Zandbergen. Ten zuiden ervan, eveneens op de stuwwalrand van
de Heuvelrug, zijn later de buitens Don Bosco (Leusder End, 1916)
en Schutterhoef (1919) aangelegd. Als laatste in de rij kunnen we
Den Treek beschouwen, begin 18de eeuw met lanen stelsels (Hout-
laan) aangelegd en rond 1820 voorzien van een landschapspark. 

Stichtse buitens
De basis voor de Stichtse Lustwarande werd al in de 17de eeuw
door de Oranjes gelegd. Naast Het Slot van Zeist kwam rond 1700
het park van Zuylestein bij Leersum tot ontplooiing. Zuylestein
werd in 1630 aangekocht door prins Frederik Hendrik en door zijn
kleinzoon Willem sterk vergroot met geometrische tuinen en een
assenstelsel, waarvan de hoofdas vanaf de provinciale weg tussen
de oude engen ruim één kilometer de Leersumsche Berg opliep.
Op het hoogste punt, met uitzicht over Amerongen, kwam een
bospadenpatroon, dat naar zijn vorm het Wafelijzer werd genoemd. 

Boven • De buitenplaats Zuylestein met de geometrische tuinaanleg en het in 1983 gereconstrueerde huis. Op de Heuvelrug is links van de lange laan in 

donkergroen het jachtbos, genaamd het Wafelijzer, zichtbaar. Aan weerszijden zijn restanten van de vroegere engen nog herkenbaar. 

Rechts • Gravure van Zuylestein te Leersum naar het noorden door D. Stoopendaal omstreeks 1710. Deze vogelvlucht vanaf het huis is kort na de uitbreiding 

van de tuin met assenstelsels gemaakt. De Heuvelrug oplopende hoofdas en het jachtbos zijn goed zichtbaar. Vanuit zichtassen in dit bos moet destijds een

prachtig uitzicht hebben bestaan over de heide en op het dorp Amerongen. In de hier afgebeelde broderietuin staat het huidige huis. 
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Boven • Caerte van de Jurisdictie van de Ridderhoff-stee van Zuijlesteijn ende het dorp Leersum, door Hendrik Verstralen uit 1633. Het noorden ligt hier links. 

De nog grotendeels vroegmiddeleeuwse verkaveling bestaat uit enggronden ter weerszijden van de Rijksstraatweg (‘Den Boven Wegh’). De kerk van Leersum

ligt aan de kruising met de Scherpenzeelseweg naar de Ginkelse venen. Onder is het smeltwaterdal van de Utrechtse Baan (‘Gat vanden Bergh’) afgebeeld,

boven ligt Zuylestein. Het 14de-eeuwse kasteel is na aankoop in 1630 door stadhouder Frederik Hendrik tot buitenplaats vergroot. De lange laan met het direct

ten noorden van de eng gelegen jachtbos staat al aangegeven. 
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Een derde belangrijke buitenplaats was Amerongen, die na ver-
woesting door de Fransen in 1672 werd opgebouwd door Godard
van Reede in de strenge Hollands classicistische stijl. Zijn nazaten
transformeerden de nabij gelegen zuidflank van de Heuvelrug tot
een jachtbos met uitzicht over hun kasteel: rond 1760 met de aan-
leg van de Bergjessteeg en een eerste dennenaanplant ter weers-
zijden, rond 1780 gevolgd door een formeel lanenpatroon en 
omstreeks 1790 gecompleteerd door een sterrenbos (Manege) 
met acht assen en een cirkellaan, uitzicht gevend op onder meer 
het kasteel, de Utrechtse Dom en de Veenendaalse molen.

Een vierde buitenplaats van allure was Sparrendaal in Driebergen,
die na verkoop door de Staten van Utrecht in 1642 in particuliere
handen kwam. Hier was het de Utrechtse griffier Jacob van Berck
en diens erfgenamen die hun bezit uitbreidden. Een oude schapen-
drift tussen de Langbroekerwetering en het hoogste punt van de
Heuvelrug ter plaatse werd rechtgetrokken en benut voor een lange
zichtas. Rond 1700 kreeg deze as op twee kilometer afstand van de
Hoofdstraat een sterrenbos met maar liefst zestien lanen. In 1754
werd op de as het huidige huis gebouwd. 

Een andere belangrijke buitenplaats in Driebergen was 
Dennenburg. Deze is vanaf 1745, met de aankoop van het naast-
gelegen Broekbergen door het Utrechtse burgemeestersgeslacht
Van der Muelen, noordwaarts uitgebreid langs een tweetal 
schapendriften: de Hogesteeg-Welgelegenlaan en de Buntlaan.

Geïsoleerd op de oostflank met de Vallei kwam een vijfde grote 
buitenplaats tot stand: Maarsbergen. Sinds de 12de eeuw lag hier
een belangrijke abdij die de Heuvelrugflank tussen de Maarnse
Grindweg en de Buurtsteeg had ontgonnen. De Amsterdammer
Samuel de Marez begon na zijn aankoop in 1656 met de aanleg 
van een in totaal 2,2 kilometer lange noord-zuid as, waarop het
huis kwam te staan. De Wijkerweg aan de ene zijde en een tweede
zichtas op de Focoldusheuvel aan de andere zijde begrensden het
400 meter brede, in vakken opgedeelde park, dat in het zuiden een
halfronde afsluiting kreeg. Op de 38 meter hoge Focoldusheuvel
kwam een koepel te staan die met zestien lanen uitzicht bood over
het wijdse landschap destijds. De Wijkerweg kreeg ten zuidwesten
van de uitzichtsheuvel een afsluiting in de vorm van de cirkel-
vormige wal, de Paraplu. 

Sparrendaal uit 1754 op de topografische kaart uit 1906. Kenmerkend voor

de Stichtse Lustwarande is de ligging van de buitenplaatsen tussen de

boven- en de benedenweg met zichtlijnen haaks erop. 

Huis Doorn met op de voorgrond het poortgebouw uit 1920 in de nieuwe as

van het huis.
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Op de oostflank van de Heuvelrug liggen nog twee andere grote
landgoederen: Prattenburg en Remmerstein. Het lanenstelsel van
Remmerstein is in de tweede helft van de 18de eeuw aangelegd en
bezit een bijzonder sterrenbos met twaalf lanen vanuit het midden-
punt, een verhoging genaamd de Paasheuvel (+ 53 meter NAP). 

Het uitzicht moet groots zijn geweest. De middenas is gericht 
op de lager gelegen verdwenen woontoren (sinds 1910 een duiven-
toren) van het laatmiddeleeuwse Remmerstein. Andere lanen zijn
gericht op de kerktorens van Veenendaal, Rhenen en Wageningen
(Wageningselaan). Het huidige landhuis van Remmerstein met de

Kaart van Huis Doorn uit 1792. De 14de-eeuwse ridderhofstad kreeg in de eerste helft van de 18de eeuw een formele aanleg met een noord-zuid-gerichte zichtas

(Gezichtslaan) tot de Arnhemse Bovenweg (Kampweg). Vanaf 1800 werd het park ingrijpend in landschapsstijl gewijzigd. Daarbij is de Achterweg in zuidelijke

richting verlegd volgens het huidige tracé. Toen kreeg Huis Doorn ook een nieuwe voorgevel, gericht op de tegenwoordige entree vanaf de Langbroekerweg. 
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Op de topografische kaart van 1891 liggen de landerijen van kasteel Maarsbergen nog temidden van de kale heidevelden. De in 1656 met formele assen 

aangelegde buitenplaats heeft de Focoldusheuvel als uitzichtspunt benut. De bouwgronden aan de westzijde en de Valkeneng aan de zuidoostkant dateren 

nog uit de periode van de 12de-eeuwse abdij die hier heeft gestaan. 

fraaie architectonische tuin van D.F. Tersteeg dateert uit 1912 en
heeft met een 45 graden hoek ten opzichte van de hoofdlaan een
nieuwe oriëntatie richting Nederrijn. 

In Doorn waren het de oude ridderhofsteden Moersbergen,
Huis Doorn en Schoonoord die met een eerste bosaanplant de
Heuvelrug opkropen. Bij Moersbergen werd kort na 1743 de zicht-
laan tot de oude hoofdstraat doorgetrokken. Huis Doorn, dat tot
1635 in handen was van de domproost, kreeg rond 1720 een formele
tuinaanleg met centrale as over de hoofdstraat. Deze Gezichtslaan
liep door tot aan de toen rechtgetrokken bovenweg, de huidige
Kampweg. Ter weerszijden ervan, tot aan de huidige Middellaan 
en IJskelderlaan, werd een parkbos aangelegd. 

De oude hofstede Schoonoord werd in 1732 omgevormd tot een
buitenplaats. Vanaf 1751 is Schoonoord door Hendrik Swellengrebel
en zijn nazaten uitgebreid met zichtlanen en bosaanplant: de 
huidige Kaapse Bossen, herinnerend aan de afkomst van Swellen-
grebel als gouverneur van de Kaapkolonie. Het huis werd in 1861
afgebroken.

Bij De Bilt werden, ditmaal aan de noordzijde van de hoofdweg,
Houdringe en het aangrenzende Beerschoten aangelegd. In 1640
verving de gevluchte hugenoot J.F. Mamuchet een hofstede en
noemde het nieuwe huis Houdringe als herinnering aan zijn
Noord-Franse familiebezit. Het was een eenvoudig huis met een
kleine formele tuin voorzien van een zichtlaan naar het zuiden.

Het in 1936 van bepleistering ontdane kasteel Maarsbergen met torens uit

1930.
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Het tegenwoordige huis dateert uit 1779 en het landschapspark is
van rond 1860. Beerschoten kwam in 1680 in particulier eigendom
en kreeg na 1765 diverse formele lanenstelsels met attracties als de
Konijnenberg en de Goudvissenkom. Deze liggen nog in het bos
achter het huis en zijn in 2013 gerestaureerd door het Utrechts
Landschap. De verder in het bos gelegen Trappenberg, waarop
vroeger een windharp stond, gaat nog schuil achter het groen. 

1800-1900 • Buitenplaatsen, bossen en kampementen 
Vlak voor en tijdens de Franse tijd verschenen twee grote buiten-
plaatsen in de Lustwarande, Vollenhoven (1777-1806) bij De Bilt 
en Broekhuizen (1794-1810) bij Leersum. Met hun witgepleisterde
neoclassicistische gevels en hun parken in landschapsstijl zijn ze
kenmerkend voor de Stichtse Lustwarande.

Pieter de Smeth, wiens vader Beerschoten bezat, kreeg Vollen-
hoven in 1800 in bezit en gaf kort na de aankoop in 1806 van Den
Eijck tuinarchitect Hendrik van Lunteren de opdracht voor een
groots parkontwerp van de nu vergrote buitenplaats Vollenhoven.
Broekhuizen kreeg van de tuinachitect J.G. Michael (en later zijn
schoonzoon J.D. Zocher jr.) slingervijvers, grillig begrensde gazons
en zichtlijnen naar Wijk bij Duurstede en de Heuvelrug. Naast een
rechte zichtlaan (Broekhuizerlaan) door de Darthuizer Poort werd
een landschappelijke zichtlijn getrokken op de in 1818 gebouwde
tombe van Van Nellestein. 

Stichtse Lustwarande
Een nieuwe fase brak aan nadat koning Willem I tussen 1822 en
1840 uitverkoop hield van de staatsdomeinen ter bekostiging van
nieuwe infrastructuur. De tijdens de Franse tijd opgepotte Amster-
damse kapitalen vonden een veilige belegging op de lege en goed-
kope zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug. Belegging werd
gecombineerd met het ‘grote genieten’ van de rijke renteniers op
zuidflank, dat met zijn reliëf en natuurlijke waterhuishouding 
bij uitstek geschikt was voor de aanleg van zomerverblijven in de
populaire landschappelijke stijl. Met de bestrating in 1818 van de
weg tussen Utrecht en Rhenen werd het gebied beter bereikbaar. 

Tussen 1820 en 1840 ontstond een eerste bouwgolf van buitens
langs de weg van Utrecht naar Zeist. Lagen de oude kastelen en de
enkele grote buitens met hun watersingels nog op de lagere klei-
gronden, nu kwamen de huizen en hun parken op de droge zand-
gronden, bijvoorbeeld Beek en Royen in Zeist. Dit 18de-eeuwse bui-
ten werd in 1824 verkaveld in de buitenplaats Hoog Beek en Royen
aan de noordzijde van de weg. De oriëntatie vanuit de huizen werd
omgedraaid, van hoog naar laag, uitkijkend over de arcadisch ont-
worpen overplaatsen en weilanden. Heerewegen en De Breul in
Zeist en Bloemenheuvel in Driebergen zijn daarvan nog steeds
mooie voorbeelden. De zone tussen de oude bovenweg en de bene-
denweg werd ingericht voor huis en park. De oude kronkelende
schapendriften trok men recht om als perceelsscheiding van de
nieuwe parken te dienen. 

Een tweede bouwperiode vond plaats tussen 1850 en 1880,
nadat de aanleg van de spoorlijn Amsterdam-Arnhem voor een
recht streekse verbinding zorgde. De buitens concentreerden zich
rond het station Driebergen-Zeist op de kruising met de oude
hoofdweg. De groei van de dorpen Driebergen-Rijsenburg kreeg
hierdoor een sterke impuls. In Rijsenburg had P.J. van Oosthuyse,
rijk geworden door handel met de Frans-Bataafse legermacht van
generaal Marmont, al in 1810 een bebouwing met kerk gerealiseerd,

Ontwerp voor het 114 ha grote Hydepark te Doorn uit 1885 door tuinarchitect

Hendrik Copijn. Typerend voor de late landschapsstijl zijn de beslotenheid,

de exotische beplanting en de geometrische tuindelen nabij de gebouwen.

Voor de aanleg werden volwassen bomen aangevoerd. In 1891 zijn enkele

wijzigingen op de kaart aangebracht, zoals de verlegging van de Oude Arn-

hemse Bovenweg voor de aanleg van La Forêt. Op de plek van het enorme

huis stond sinds 1962 een modern gebouw, dat in 2014 weer is vervangen.

 0217 TT 192-432 her.qxp_  0405 chs 1-74  16-02-17  17:24  Pagina 227



228 TASTBARE TIJD 2.0 • CULTUURHISTORISCHE ATLAS VAN DE PROVINCIE UTRECHT 

Boven • Het landgoed Den Treek op de topografische kaart van 1907. Pas nadat de markegronden van Leusden in 1889 vrijkwamen konden grootgrondbezitters

met de bebossing ervan beginnen. Hier is goed te zien hoe het landschapspark van Den Treek is uitgebreid met een Sterrenbosch in de kwelzone van de Lange

Duinen. De westelijk gelegen Leusderheide is na vestiging van het militaire oefenterrein in 1870 heide gebleven. 

Onder • Landgoed Den Treek op de overgangszone tussen het duinengebied van de Heuvelrug en de strookontginning van de Vallei. 
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aangelegd in de vorm van een halve cirkel, naar voorbeeld van het
St. Pietersplein te Rome. Zijn weduwe trad in zijn ondernemers-
sporen en liet ten noorden van de Hoofdstraat als belegging zo’n
vijftien buitenverblijven aanleggen, waaronder Beukenstein en
Kraaijbeek. 

In Doorn ontwikkelden enkele grootgrondbezitters forse 
buitenplaatsen als Beukenrode (1873) en Aardenburg (1865-1902).
In het dorp zelf werden rond 1860-1870 kleinere buitens als geld-
belegging aangelegd. 

Een verdere ontsluiting van de Lustwarande oostwaarts vond
plaats na de aanleg van de tramlijn Utrecht-Doorn in 1883, die vijf
jaar later tot aan Rhenen werd doorgetrokken. Kort voor de eeuw-
wisseling kwamen nog een paar zeer luxueuze buitens tot stand,
zoals Hydepark in Doorn (1885) en Ma Retraite in Zeist (1896). 

Tijdens een derde en laatste bouwperiode, tussen 1900 en 1920,
werden nog diverse buitenverblijven gerealiseerd. De weg Doorn-
Amersfoort ontwikkelde zich tot een nieuwe buitenplaatszone met
onder meer het Maarten Maartenshuis (1912), Stameren (1903), 
’t Stort (1904) en De Hoogt (1908). Men ging het ook wat hogerop
zoeken, zoals De Hoogstraat (1914), De Ruiterberg (1916) en Huis te
Maarn (1915). De tijd van de grote landschapsparken had toen
plaats gemaakt voor geometrisch aangelegde tuinen in directe rela-
tie met het huis. Na de aanleg van De Tangh bij Rhenen in 1927,
vlak voor de grote crisisjaren, was het gebeurd met de Lustwarande.
Tussen Doorn en Leersum bleef het opvallend leeg aan buitens.
Hier kregen de productiebossen de overhand. Tussen Amerongen
en Rhenen bleef tot in de jaren 1930 de tabaksteelt domineren.
Hierdoor heeft het zuidelijk deel van de Lustwarande haar open
karakter langs de uiterwaarden van de Nederrijn behouden.

Bebossingen 
De eerste fase van de bebossing van de Heuvelrug dateert van onge-
veer 1750 tot 1800. Belegging op lange termijn (laan bomen) werd
afgewisselend met eikenhakhout voor snelle verdiensten. Jacht en
vermaak waren toen andere belangrijke motieven. Een geliefde
aanleg voor de jacht was het sterrenbos waar, vanuit het middel-
punt, gemakkelijk naar alle kanten geschoten kon worden. 
Geëxperimenteerd werd met de aanleg van dennen (Dennenburg)
vanwege hun statige en altijd groenblijvende karakter (Nimmer-
dor). Voor de lanenstelsels genoot de eik als koninklijke boom 
de voorkeur. 

Vanwege de snellere groei werden echter voornamelijk beuken-
bomen aangeplant; voor eenvoudige lanen in een enkele rij, voor
belangrijke lanen in een dubbele rij. Als wandellaan kwamen de
bomen in een rechthoekverband te staan, als rijlaan voor koetsen
ging de voorkeur uit naar het driehoekverband vanwege de diago-
nale kijkrichting. Het statige theedrinken voor het huis maakte op
de Heuvelrug plaats voor het bewegen door het landschap, te voet
of te paard. De Kaapse en Amerongse Bossen, alsook de bossen
rond de Hooge Vuursche, zijn daarvan mooie voorbeelden.

Een tweede fase luidde de grootschalige bebossing van de heide in.
Ten tijde van de Bataafse Republiek ging de overheid zich bemoei-
en met de systematische ontginning van de ‘nog ledige en woeste
gronden’. Een staatsregeling uit 1798 moest de ontginning van de
heide door particulieren stimuleren. Hiervan profiteerde groot-
grondbezitter Laurens Jan Nepveu: op een kaart van zijn buiten-
plaats Zandbergen bij Huis ter Heide staat in de achterste vakken

‘nieuw gezaaid Mastbosch’ vermeld. Kort na 1800 begon Van Oost-
huyse vanuit zijn buiten Sparrendaal het Noordhout met naald-
bomen in te planten. Andere grootgrondbezitters als Stoop en De
Beaufort volgden na 1830, toen de heide verder werd ontsloten door
de aanleg van de Woudenbergseweg en de Maarnseweg. In het ver-
lengde van de oude achtergrens van het Slotcomplex, de Krakeling-
weg, werd een rechte grenslijn getrokken tot aan de Maarnseweg.
De oude bovenweg werd rechtgetrokken en bij Hydepark noord-
waarts verlegd. Het tussengebied kreeg ontsluitingswegen en was
rond 1900 bebost met naaldbomen, bestemd als stuthout voor de
opkomende Limburgse mijnen. 

Een bijzondere bebossing vond omstreeks 1837 plaats direct ten
zuiden van de Woudenbergseweg. Hier trachtte de Amsterdamse
bankier J.B. Stoop een buitenplaats te stichtten met een landschap-
pelijke aanleg naar ontwerp van J.D. Zocher. Het park is er geko-
men, maar op de plaats van het nieuwe huis verrees een tempeltje.
Een jachthuis (’t Berghuis) is het middelpunt van de aanleg 
geworden, met lange zichtlijnen richting Veluwe. Na 1880 zette 
De Beaufort de bebossing van Henschoten en Den Treek op voort-
varende wijze voort. 

Ten zuiden van Huis ter Heide en Soesterberg werd de 17de-
eeuwse vakkenverkaveling van de Amersfoortseweg verlengd. 
Tussen 1798 en 1813 kwam hier Wallenburg als experimentele zand-
ontginning tot stand. Na 1813 verloren de Staten van Utrecht hun
eigendom over de uitgestrekte meentgronden op de Heuvelrug. De
‘gemene grond’ bij Soest kwam in bezit van de gemeente, die van
Zeist en Driebergen kwam in bezit van de staat. Alleen op de Leus-
derheide behielden de boeren hun eeuwenoude gebruiksrecht.

Een derde fase volgde tussen 1880 en 1900, toen productiebossen
door de staat werden aangelegd voor de opkomende mijnen. Als
gevolg van de Markenwet in 1886 kwamen grote stukken gemeen-
schappelijke heidegrond vrij en moesten de boeren op de Leusder-
heide het veld ruimen. De oostzijde van de Doornseweg kwam 
grotendeels in handen van particulieren en werd spoedig bebost.
De westzijde werd een gesloten militair oefenterrein en bleef hei-
de. Op de oostelijke Heuvelrug flank, tussen Oud-Leusden en 
Henschoten, werden in 1887 de oude kronkelende karrensporen
vervangen door een recht wegenstelsel en bosproductiepaden: de
Kerkweg en als dwarswegen de Buurtweg-Waterlooweg en de 
Viesteeg. Diverse vennen, zoals de Droogmakerij, ’t Waswater en
het Langeveen, waren eind 18de eeuw al omgezet in grasland. 
In het bosgebied tussen Overberg en Elst werd een lange, noord-
zuid lopende ontsluitingsweg aangelegd en voorzien van parallel-
en dwarspaden (Midden- en Noorderlaan). Voor de ontginning van
de Elsterberg verscheen hiermee een geheel nieuwe bosverkave-
ling. Het oudere Amerongse en Prattenburgse Bos met de Westen-
laan als scheiding groeiden aan elkaar. In het zuiden werd de
Buurtse Berg bebost na aanleg van de Defensieweg als centrale 
ontsluitingsweg, haaks op de Veenendaalse Straatweg. Bij Ameron-
gen zien we in de vorm van sterrenbossen nog de restanten van de
typische eind 19de-eeuwse esthetische bosbouw, die ook exoten als
de Douglasspar introduceerde. Het Sterrenbosch op Den Treek is
hiervan het beste voorbeeld. 

Een vierde fase, tussen 1900 en 1940, richtte zich op een kortere
omloopsnelheid van het productiebos. Het dichte net van even-
wijdig met de hoogtelijnen meelopende productiepaden, zoals 
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ten noorden van de Amerongse Berg, maakte plaats voor een 
rechthoekig rasterpatroon. Het laat goed de mechanisatie in de
bosbouw zien, die niet meer afhankelijk was van de terreingesteld-
heid ter plaatse. Een dergelijke verkaveling vinden we ook in het
Zuilensteinse Bos en ten noorden van de Utrechtse Baan, de laatste
beschikbare gebieden die door het in 1899 opgerichte Staatsbos-
beheer bebost werden. 

Tabaksteelt
Na introductie van de tabaksteelt bij Amersfoort volgde na 1645 het
gebied rond Amerongen. Met schapenmest en plaggen werden de
oude engen op de zuidflank tot aan Rhenen opgedeeld in tabaks-
plantages. Na de komst van de sigaar in 1850 was de tabakscultuur
over haar hoogtepunt heen. Nog tot 1950 werd in het Utrechtse
hardnekkig volgehouden. Een uniek initiatief om de tanende
tabakscultuur nieuw leven in te blazen was de grote Plantage 
Willem III bij Elst uit 1853. Rond 1900 stonden hier nog twaalf 
grote tabaksschuren in gelid tussen de beide ontsluitingspaden.
Maar de half ontgonnen, met een windsingel van dubbele bomen-
rijen omzoomde plantage stagneerde en werd omstreeks 1930
opgeheven. Diverse 19de-eeuwse tabaksschuren bepalen hier en
daar nog het beeld. 

Legerkampen
Het centrale deel van de Heuvelrug wordt gedomineerd door mili-
taire terreinen. Een eerste aanzet daartoe gaf de Franse generaal
Marmont, die als opperbevelhebber van de Frans-Bataafse troepen
in 1804 een tijdelijk kamp voor zijn 18.000 manschappen liet 
aanleggen. De drie kilometer lange strip van dit Camp d’Utrecht
met het daarbinnen centraal gelegen dorpje Austerlitz is nog goed
herkenbaar. Ter herinnering aan zijn verblijf liet Marmont in het
najaar van 1804 de Pyramide oprichten als bijzonder baken op de
destijds lege heidevlakte. 

Na de bevrijding in 1813 kwam grond in handen van Domeinen;
met de aanleg van het Kamp van Zeist werd vanaf 1818 de militaire
aanwezigheid definitief. In 1887 huurde het Ministerie van Oorlog
de Leusderheide van Amersfoort. Een gesloten oefengebied met
een nieuwe wegenstructuur, schietbanen en, na 1953, werkplaatsen
en oefenbanen voor tanks veroorzaakten ingrijpende aanpassingen
op de heide. Amersfoort werd een belangrijke garnizoensstad met
kazernebouw aan de zuidkant en oefenterrein op de Vlasakkers.
Soesterberg werd in 1913 de bakermat van onze luchtmacht met de
aanleg van het eerste militaire vliegveld van Nederland. Onder de
Duitse bezetting werd Soesterberg in 1941 uitgebouwd met rol- en
startbanen, opstelplaatsen voor bommenwerpers en een drietal
gecamoufleerde Waldlager in Heimatstil, waarvan één complexje
nog resteert, het Walaardt Sacrékamp in Huis ter Heide. 

1900-2014 • Verstedelijkte versnippering 

Villaparken
Betere ontsluiting van de Heuvelrug leidde eind 19de eeuw tot de
eerste villaparken. Na de aanleg van de spoorlijn Amsterdam-
Amersfoort in 1874 kwamen de villaparken in Baarn en Amersfoort
(Bergkwartier) tot ontwikkeling. In 1863 werd de spoorlijn Utrecht-
Amersfoort aangelegd, waarlangs rond 1900 de forenzendorpen
Bilthoven, Den Dolder en Soestduinen ontstonden. Na de aanleg

De Tabaks Plantage Willem III op de topografische kaart uit 1912. Omzoomd

door een dubbele windsingel van bomen werd vanaf 1853 een grote tabaks-

plantage aangelegd op de zuidhelling van de Heuvelrug. Langs ontsluitings-

paden kwamen grote schuren voor het drogen van de tabak. Door opkomst

van tabak uit Nederlands-Indië is de plantage niet meer voltooid. 
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Boven • Plan en Omstreken van het Kamp bij Zeist op 15 augustus 1853. 

Waarschijnlijk werd deze kaart gemaakt ter gelegenheid van de grote 

legeroefeningen die toen op de Leusderheide plaatsvonden. De strips 

van het Frans-Bataafse kamp bij Austerlitz en het Kamp Zeist met de water-

putten zijn goed zichtbaar. Op de Leusderhei is een eerste oefenbatterij. 

Rechts • De Pyramide van Austerlitz tijdens de restauratie in september

2004. 
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van de buurtspoorlijnen tussen 1898 en 1901 breidden Zeist, Bilt-
hoven en Soest zich sterk uit. In Zeist kwam het Wilhelminapark
(1881), gevolgd door het Lyceumkwartier (1905/1925) en het zeer
extensief bebouwde Bosch en Duin. In Bilthoven werd direct ten
zuiden van de spoorlijn het Park Vogelzang (1899) aangelegd. 
Ten noorden van de spoorlijn kwamen vanaf 1910 de villaparken
Drakensteyn, De Biltsche Duinen, in 1918 gevolgd door het Ooster-
park (Componistenbuurt) en het Ridderoordspark (Schilders-
buurt). In Soest werd het noordelijk deel van de eng op geofferd 
en het lint erlangs volgebouwd. 

De tramlijn Utrecht-Rhenen (vanaf 1887) en nieuwe busverbin-
dingen (vanaf 1930), hebben de verstedelijking van Zeist, Drieber-
gen en Doorn verdere impulsen gegeven. Op kleine schaal was
sprake van bebouwing in Maarn bij de spoorlijn Amsterdam-
Arnhem, waar ten behoeve van de grootschalige zandafgraving 
tussen 1890 en 1930 een rangeerterrein werd aangelegd. 

Middenstandswijken en arbeidersbuurten
Na de crisis van 1929 was het gedaan met de Stichtse Lust warande.
De ene na de andere buitenplaats werd verkaveld tot villa- of 
middenstandswijk. Exploitatie van bouwterreinen was de enige
lucratieve onderneming in dit gebied zonder landbouw en indus-
trie. Ter indamming van de ongebreidelde particuliere exploitatie
presenteerden Granpré Molière en Verhagen in 1931 een geweste-
lijk plan voor Oost-Utrecht, de eerste voorloper van het streekplan.
Geconcentreerde uitbreiding rond de bestaande kernen, toeristi-
sche natuurbanen en beschermde natuurgebieden waren de uit-
gangspunten. Ter ontsluiting van dit ‘hotel in het groot voor de 
stedelijke samenleving’ waren randwegen geprojecteerd, een 
concept dat vooruitliep op de stedelijke ring van de Randstad. 
Van een hiervoor vereiste intergemeentelijke samen werking 
kwam echter niets terecht. 

Het uitnutten van buitenplaatsterreinen ging gewoon door. Dit
zien we in De Bilt (Park Arenberg) en vooral in Zeist (Patijnpark,

Kersbergen, Lommerlust) en Driebergen (Burgemeesterspark). 
Na verkoop van Huis Doorn in 1874 werd het parkbos ten 
noorden van de hoofdstraat lukraak verkaveld en bebouwd. 

Naast deze wijken voor gegoede forenzen werden tussen 1910
en 1930 diverse sociale woningbouwcomplexen gebouwd voor
arbeiders van de lokale industrieën. Vooral Baarn (Rode Dorp) en
Zeist (Gerodorp) bezitten nog fraai gedetailleerde complexen. 
Vanwege de sterke uitbreiding van de dorpen na 1900 heeft de
Heuvelrug de grootste concentratie aan stedenbouwkundig en
architectonisch waardevolle woonbuurten.

Instellingen
Heide en bossen op de Heuvelrug raakten na 1900 in trek bij men-
sen uit de stad. Opkomend toerisme had de bouw van pensions,
bosbaden (Baarn, Leersum), uitspanningen en dierentuinen als
Ouwehand in Rhenen uit 1932 tot gevolg. Relicten uit het verleden,
zoals het Zeisterbos en de Pyramide van Austerlitz, werden als toe-
ristische attracties ingericht. Typerend voor de Heuvelrug waren de
vele gezondheidsinstellingen, gestichten, internaten, conferentie-
oorden en disciplinaire inrichtingen die hier verspreid over het
gebied verrezen. Gezonde boslucht en geïsoleerde ligging, op
afstand van de stad, waren motieven voor vestiging. Het goed met
(buurt) spoor lijnen ontsloten noordelijk gedeelte van de Heuvelrug
was het meest in trek.

Bij Den Dolder werd in 1909 begonnen met de aanleg van de
psychiatrische inrichting de Willem Arntsz Hoeve. Eind 1920
kwam ten noorden van Bilthoven het rooms-katholieke sanatorium
voor tuberculose Berg en Bosch tot stand. Zeist kreeg in 1903 het
Christelijk Sanatorium voor Zenuwlijders en in 1905 de strafin-
richting Eikenstein. Aan de Amersfoortseweg verrees in 1931 de
Nederlands Hervormde psychiatrische instelling Zon en Schild.
Schoolinternaten, kinder tehuizen, blindeninstituten en kerkelijke
complexen kwamen aan de randen van de forenzendorpen te lig-
gen. Op Beukenrode kwam in 1894 de Doornsche Golfclub die in
1902 naar Heidestein verhuisde en zich in 1927 definitief vestigde
in de Pan bij Huis ter Heide. Na die in Den Haag (1893) was het de
oudste golfclub van ons land. In de bossen bij Zeist kwam in 1931 
Woudschoten, één van de eerste conferentieoorden. Om klandizie
te bevor deren werd veel aandacht besteed aan de architectuur.

Een geheel ander complex ligt bij Soestduinen. Hier wordt
sinds 1898 drinkwater opgepompt, in eerste instantie voor de stad
Utrecht, maar later ook voor diverse dorpen op de Heuvelrug. 
Verscholen in het bos is nog steeds een uitgebreid stelsel van 
zinkbedden en waterreservoirs aanwezig met het voormalige
pompstation aan de weg.

Militarisering van de Leusderheide
Tijdens de Koude Oorlogperiode (1949-1989) ontstond een 
compleet nieuwe militaire infrastructuur op de Leusderheide en 
de Vlasakkers. Tanktestbanen, aanvalsbanen, werkplaatsen, 
mobilisatiemagazijncomplexen en nieuwe cavalerie-opleidingen in
Amersfoort, kazernes voor landmacht, luchtmacht, marechaussee
(Soesterberg) en mariniers (Doorn) hebben een halve eeuw actief
het beeld en de cultuur bepaald in dit deel van de Heuvelrug. 

In 1953 kreeg Soesterberg de status van een NAVO-vliegbasis.
Tussen 1954 en 1994 vloog hier een Amerikaans squadron. In 2008
valt het doek definitief voor de vliegbasis, die vanaf 2014 als Park
Vliegbasis Soesterberg voor het publiek is geopend. Op één voor-

Ontwerp Villapark Vogelzang te Bilthoven uit 1899. Omlijst door fraaie

jugendstil-krullen presenteerde een particuliere ondernemer zich met het

eerste villapark van Bilthoven, goed bereikbaar nabij het uit 1863 daterende

spoorwegstation. De grote kavels werden na 1907 verkleind en dichter met

villa’s bebouwd.
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oorlogse vliegtuighangar na hebben alle gebouwen in de centrale
hangarstrip plaats gemaakt voor het imposante Nationaal Militair
Museum. 

Verstedelijking
Na 1945 nam vooral tussen Utrecht en Rhenen de verstedelijkings-
druk sterk toe. In de jaren zestig en zeventig trad uitgebreide ver-
dichting op in de Stichtse Lustwarande met kantoren en verdere
verkavelingen. De kernen zelf groeiden expansief. Zeist is daarvan
een interessant voorbeeld met wederopbouwwijken als het Staats-
liedenkwartier en flatbebouwing als het Kerkebosch uit 1957. Baarn
breidde uit met een woonschil in het noorden, Soest pakte nog een
deel van de oude eng en bebouwde het gehele Soesterveen, De Bilt
groeide in westelijke richting uit. Het in 1940 verwoeste Rhenen
werd direct weer opgebouwd in de traditionalistische stijl van de
Delftse School. Het stadje breidde naar het noorden uit met

woningbouwcomplexen als Vreewijk. Ook Amerongen, Leersum,
Doorn en Driebergen verstedelijkten verder.

Langs de Amersfoortseweg werd de bebouwing verdicht en het
tracé bij Soesterberg omgeleid. De nieuwe Stichtse Rotonde, bijna
even groot als de Amersfoortse binnenstad, werd landschappelijk
fraai ingepast. De in de jaren zeventig aangelegde A27 veroorzaak-
te een sterke barrièrewerking tussen de noord- en de zuidzijde van
de Heuvelrug. De kort na 1945 gerealiseerde A12 werd gedeeltelijk
langs de spoorlijn Utrecht-Arnhem gelegd en heeft het centrale en
zuidelijke gedeelte van de Heuvelrug gesplitst.

Diverse oudere instellingen veranderden van functie en vorm.
Vele buitenplaatsen, vooral die van Zeist en Driebergen, werden
vervangen of verder uitgekleed met scholen, woningbouw, kanto-
ren en tehuizen op hun achterterreinen. De periode 1960-1980
was desastreus voor de buitenplaatsengordel. 

Met een boerderij temidden van bouw- en weilanden voor arbeidstherapie startte in 1906 de Utrechtse Willem Arntsz Stichting een buitengesticht voor krank-

zinnigen bij Den Dolder. Op deze terreinkaart uit 1915 is de eerste aanleg volgens het toen nieuwe paviljoensysteem gerealiseerd: het directiegebouw en de 

voorzieningen op een middenas met paviljoens aan drie noord-zuid gerichte dwarsassen. De middenas fungeerde als scheiding tussen mannen (links) en 

vrouwen (rechts). Hiërarchie in drie klassen kwam tot uitdrukking in de afstand van de paviljoens tot de middenas. Woningen voor het personeel kwamen 

langs de Dolderseweg. Het heidegebied tot aan de spoorlijn werd tot wandelpark ingericht. 
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‘Vruchtbare velden, groene weiden, met vee bezaaid, golvende korenakkers, 

donkere bosschen, tuinen, hofsteden, boomgaarden, lanen, heiden en heuvels in de verte,

de blinkende wateren van de Wetering en de Kromme Rijn […] 

een rijk gestoffeerd panorama ligt daar voor ons.’ 

J. Craandijk, Wandelingen door Nederland, 1888.

Kromme Rijn en Langbroek 
land van overgangen

2
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KARAKTERISTIEK

Tussen twee landschappen slingert de onbedijkte Kromme Rijn.
De rivier vormde de noordgrens van het Romeinse Rijk (Limes) 
en was in de vroege middeleeuwen de transportader tussen de 
handelsplaats Dorestad en de bisschopsstad Utrecht. 
      Ten zuiden van de Kromme Rijn bevindt zich op de hogere 
fossiele stroomrugstelsels van de Rijn het oude akkerbouw gebied.
Kenmerkend zijn hier de verspreid gelegen hoeven met blokverka-
velingen op de stroomruggen. Bochtige rest geulen, wegenpatronen
en dwarskaden geven er een eigen structuur aan. Tussen Wijk bij
Duurstede en Utrecht liggen in de binnenbochten van de Kromme
Rijn enkele vroegmiddeleeuwse brinkdorpen. De vele archeologi-
sche vindplaatsen onderstrepen de intensieve bewoning die hier 
al vroeg heeft plaats gevonden.

Ten noorden van de Kromme Rijn strekt zich het lage, 12de-eeuwse
copelandschap van Langbroek uit. Uniek voor de provincie en voor
ons land is de hoge concentratie van middeleeuwse ridderhofste-
den langs het half open boerderijenlint van de Langbroekerwete-
ring. Griendcultuur en parkbossen binnen de perceelstroken heb-
ben dit gebied tot een regelmatig coulissenlandschap gemaakt, dat
in het noorden overgaat in de hogere bosstrook van de Heuvelrug.
In deze gradiëntzone liggen tussen de dorpsranden diverse buiten-
plaatsen. Tussen Doorn en Amerongen vinden we een bijzonder
kampenlandschap van door houtwallen omzoomde oude bouw-
landen in een onregelmatig blokvormig patroon. Tussen Wijk bij
Duurstede en Amerongen loopt de Lekdijk als ontginningsas 
met een gaaf open boerderijlint onder aan de dijk.

Grootschalige verstedelijking vanuit Utrecht en rond Houten en
(spoor)wegdoorsnijdingen domineren nu het westelijke deel van 
het gebied, waardoor de oude ontginningslijnen moeilijk herken-
baar zijn geworden. Waardevol zijn enkele grote buitenplaats-
ensembles als Heemstede, Amelisweerd-Rhijnauwen, Vollen-
hoven, Slot Zeist-Wulperhorst-Rijnwijck en delen van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Een historisch knooppunt ligt bij Vechten.
Hier snijden de Romeinse Limes en de waterline elkaar met
respectievelijk een castellum en een fort.

HOOFDSTRUCTUUR

� De Kromme Rijn als meanderende, onbedijkte rivier met brede 
oeverwallen en als Romeinse en vroegmiddeleeuwse transport-
weg;

� Het stroomruglandschap Kromme Rijngebied:
      –    Gebogen restgeulen en wegenpatroon.
      –    Dwarskaden.
      –    Hoge concentratie archeologische vindplaatsen.
      –    Onregelmatige blok- en strookverkavelingen.
      –    Brinkdorpen, verspreide boerderijen en kastelen (terreinen).
      –    Wijk bij Duurstede als belangrijke historische stad.
� Het coulissenlandschap Langbroek met gradiënt naar Heuvel-

rug: cope-ontginningen, overgaand in besloten kampen, met 
name tussen Doorn en Leersum:

      –    Langbroekerwetering als half open lint met hoge concen-
            tratie aan kastelen.
      –    Afwisseling (park)bos- en weidepercelen, laanstructuren 
            en zichtrelaties van buitenplaatsen.
� De Lekdijk met een gaaf, open boerderijlint achter de rivierdijk.
� Utrecht oostzijde:
      –    Diverse grote buitenplaatsensembles.
      –    Grootste forten en andere onderdelen van de Nieuwe 
            Hollandse Waterlinie.
      –    Restanten van oude structuurlijnen in verstedelijkt gebied.
      –    Knooppunt Limes en Nieuwe Hollandse Waterlinie 
            (Vechten).

GESCHIEDENIS

Tot 1000 • Het oude land van de stroomruggen en de flank
van de Heuvelrug 
In het gebied tussen de Kromme Rijn en de Lek was de bodem-
gesteldheid gunstig voor bewoning. Er hebben zich dan ook al
vroeg mensen gevestigd. Drie stroomgordels van de Rijn zijn hier-
voor bepalend geweest. Daar, op de hogere ruggen van de fossiele
rivierlopen, heeft de bewoning zich geconcentreerd. Ten eerste op
de Werkhovense stroomrug, waar archeologische vindplaatsen lig-
gen uit het Neolithicum en de Bronstijd, ten tweede op de Houten-
se stroomrug, vanaf de IJzertijd en de Romeinse tijd en ten derde
op de jongere stroomrug van de Kromme Rijn, waar vindplaatsen
uit de vroege middeleeuwen zijn aangetroffen.
      Vijf- tot zesduizend jaar geleden heeft de Werkhovense stroom-
gordel zich gevormd als eerste hoofdstroom van de Rijn, die toen 
uit een vlechtend patroon van verschillende nevenstromen bestond.
Deze tot één kilometer brede rug loopt tussen de Tuurdijk en de
Houtenseweg. De westelijk gelegen, anderhalve kilometer brede
Houtense stroomrug is vanaf ongeveer 3.700 jaar geleden ont-
staan en loopt ten zuiden van Cothen, via Dwarsweg en ’t Goy naar 
Loerik in noordelijke richting. De Oosterlaak en de Rietsloot zijn 
de belangrijkste restgeulen van de vroegere Rijnlopen. 

Kromme Rijn
De Kromme Rijn werd ongeveer drieduizend jaar geleden actief,
waarbij in de duizend jaar daarna de oeverwallen werden opge-
bouwd. In de 3de eeuw n.Chr. liep een grote meander van de rivier
nog langs Zeist. De Bisschopswetering herinnert als restgeul aan

Boven • Rhijnestein bij Cothen.

Links • Kasteel Sandenburg met portierswoning en oranjerie aan de 

omgelegde Langbroekerwetering.

    
  

 0217 TT 192-432 her.qxp_  0405 chs 1-74  16-02-17  17:24  Pagina 235



236 TASTBARE TIJD 2.0 • CULTUURHISTORISCHE ATLAS VAN DE PROVINCIE UTRECHT 

De stad Utrecht naar het noorden. De Oudegracht werd als centrale handelsas kort na 1122 gegraven en kreeg met de Vaartsche Rijn vanaf Tolsteeg in 1148 een

nieuwe vaarverbinding. Op de achtergrond de flatwijk Overvecht.
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deze ‘Zeister Rijn’. Een andere restgeul, de Oud-Wulfse Wetering
tussen de Wayense Dijk en de Koningsweg, is nog enigszins te vol-
gen in het landschap. In de 8ste eeuw was de Kromme Rijn nog
een belangrijke rivier die toen vlak langs de Hoogstraat in Wijk bij
Duurstede stroomde. Hier, aan de brede oevers, lag het vroegere
Dorestad. Al in de 10de eeuw kreeg deze belangrijkse transport-
ader naar de Oostzeelanden via Utrecht te maken met toenemende
verzanding als gevolg van het dominant worden van de Lek. De in
noordoostelijke richting opschuivende Kromme Rijn kreeg na de
afdamming in 1122 haar huidige loop. Tussen de 8ste en de 11de
eeuw ontstonden aan de zuidzijde van de Kromme Rijn, veelal in
de binnenbochten, kleine gestrekte brinkdorpen: Bunnik, Odijk,
Werkhoven en Cothen. Alleen Werkhoven bezit nog een romaanse
kerk uit deze beginperiode. Na de ontginning van het gebied werd

bij Werkhoven omstreeks 1437 een eerste meander afgesneden, 
de Werkhovense Rijn-Kattenveldsche Meer. 

Traiectum
De bisschopsstad Utrecht vindt zijn oorsprong in het Romeinse
castellum Traiectum (= oversteekplaats), dat rond 47 n.Chr. werd
gebouwd op de linkeroever van de vroegere Rijn. Deze liep tussen
de huidige Tolsteegsingel en Abstederdijk, waar deze zich splitste
in een oostelijk om de stad lopende binnenbocht (Rijnloop) en 
een buitenbocht, de Minstroom als restant van de oude Vecht.
Omstreeks 210 werd het castellum vergroot tot een omvang van
152 bij 124 meter en kreeg het een tufstenen ommuring. De hoofd-
as van het fort, de via principalis, liep net iets te zuiden van de
Zadelstraat, de oudste bestrate weg in de latere middeleeuwse stad.

Plattegrond van Utrecht door C. Specht in 1695. De eerste uitbreidingen buiten de ommuring zijn Wittevrouwen met de statige Maliebaan als kolfbaan voor de 

Universiteit (1637), de Bemuurde Weerd als voorstad (1300) en het ‘Lijnpads Gerecht’ met de ‘Kruijs Vaart’ (Croeselaan) als onderdeel van het Plan Moreelse (1664). 
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tot 1000 

Kromme Rijn
en Langbroek
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1000-1600

Kromme Rijn
en Langbroek
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1600-1800

Kromme Rijn
en Langbroek
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1800-1900 

Kromme Rijn
en Langbroek
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1900-2014

Kromme Rijn
en Langbroek
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De andere as haaks daarop, de via preatoria en via decumana, lag
iets ten oosten van de Korte Nieuwstraat. Rond 270 vertrokken de
Romeinse troepen uit Traiectum. 

Na een lange periode van overstromingen en ontvolking breidde 
het opkomende, christelijke Frankische rijk zich in de 6de eeuw
noordwaarts uit. Binnen het castellum stichtten begin 7de eeuw de
Frankische koningen een burcht en een kerkje, gewijd aan Sint
Maarten. Mogelijk herbouwde Willibrord, in 695 gewijd tot aarts-
bisschop der Friezen, dit kerkje en stichtte een tweede kerk, gewijd
aan Christus Salvator. In de 8ste eeuw kreeg de jonge missiekerk
behalve de Romeinse forten ook aanzienlijke andere goederen
geschonken van de Frankische koningen. Aan de Utrechtse bis-
schop werd toen immuniteit, dat wil zeggen wereldlijke macht,
over deze bezittingen verleend. Op het Domplein kwam een 
eerste kerkelijk en bestuurlijk centrum tot ontwikkeling met een
begraafplaats op het Oud Kerkhof, wat de huidige naam verklaart.
Na verwoestende invallen van de Noormannen in de 9de eeuw
keerde bisschop Balderik uit Deventer terug en vestigde in 925 
zijn bisschopszetel in het Utrechtse castellum. Sindsdien was 
de bisschop leenman van de Oostfrankische koningen en kan
Utrecht beschouwd worden als rijksbisschopsstad. 
      Na het wegvallen van Dorestad als handelsnederzetting begon
Utrecht zich uit te breiden met een koopmanswijk (Stathe) pal 
ten westen van de bisschoppelijke burcht, tussen Steenweg en
Oudegracht (Rijnloop). Om een betere verbinding tussen Rijn 
en Vecht, die zo’n 500 meter van elkaar af lagen, te krijgen, is tegen
het einde van de 10de eeuw het noordelijke stuk van de Oudegracht

Boerderij Overdam ten oosten van Houten. Detail van een kaart uit 1626

door Hendrik Verstralen. Deze boerderij lag als een enclave op de Houtense

stroomrug tussen de Leesloot en de Rietsloot. Een eigen oprijweg vanaf de

Binnenweg gaf toegang tot het poortgebouw van het omgrachte boerderij-

complex.

De Oudegracht met de werfkelders te Utrecht, gezien vanaf de Bakkersbrug en met de Domtoren op de achtergrond. Tekening door W.J. Cooke uit de tweede

helft van de 19de eeuw.
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gegraven. Toen moet al de Voorstraat (en Biltstraat) bestaan 
hebben als west-oostlopende landweg naar Rhenen richting 
Keulen. Toenemend overleg tussen bisschop en koning (tot 1165)
leidde in het tweede kwart van de 11de eeuw tot de bouw van het
koninklijk paleis Lofen, waarvan de crypte in de noordwest-hoek
van het Domplein (nr. 16), op de Romeinse ommuring, nog 
bestaat. De oude naam Traiectum of Trecht gaat dan veranderen 
in Utrajectum (U = Neder, ver gelijk ook Nedersticht) of Utrecht. 

Dorestad
Dorestad (stathe = oplopende rivieroever) ontstond in de 7de eeuw
op de westoever van de Kromme Rijn en ontwikkelde zich in de 
8ste eeuw tot de grootste markt- en handelsplaats van Noordwest-
Europa. Dankzij de noordelijke uitbreiding van het Karolingische
Rijk en politieke stabiliteit groeide Dorestad uit tot een doorvoerha-
ven van het Duitse Rijnland via de Rijn en de Vecht naar onder meer
Engeland en Scandinavië. De jonge bisschopsstad Utrecht profiteer-
de van Dorestad door heffing van een tiende deel op alle goederen.

Lag de rivierloop in de Romeinse tijd nog ten westen van de 
Zandweg, in de Karolingische tijd (650-900 n.Chr.) was de rivier 
al opgeschoven tot aan de Hoogstraat. Dorestad moet in totaal zo’n
drie kilometer lang geweest zijn en als een soort lintbebouwing van
honderden huizen tot aan de resten van het nu geheel verspoelde
Romeinse castellum doorgelopen hebben. Van oost naar west
bestond het uit een havenzone, een burgerlijke nederzetting en een
verspreide, agrarische bebouwing. Tijdens de grootschalige opgra-
vingen van 1967-1977 zijn duizenden graven te voorschijn geko-
men. In de wijk De Geer trof men een omgrachte versterking aan,
mogelijk een vluchtburg zoals die bij Rhenen op de Heimenberg.
Rond 640 was in Dorestad muntmeester Madelinus werkzaam. 
De hier geslagen gouden munten (tot 690) waren het belang-
rijkste betaalmiddel in West- en Noord-Europa. Voorts is er 
sprake geweest van een regelmatige verkaveling met percelen van
ongeveer 9,3 meter haaks op de oeverwal. Aanvankelijk werden de
schepen op de glooiende oever getrokken, maar door de voortgaan-
de terugtrekking van de Kromme Rijn moesten er steigerwerken

Het vroegmiddeleeuwse dorpje ’t Goy met in de bocht het kasteelterrein als restant van het machtscentrum van het Karolingische graafschap Opgooi. 

De oorspronkelijke bebouwingsplekken uit het begin van de 19de eeuw zijn aangegeven. Het 17de-eeuwse rechthuis is nog bewaard gebleven. 
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Het vroegmiddeleeuwse dorp Cothen aan de Kromme Rijn met de nog goed bewaard gebleven boomgaard en de nu geheel bebouwde Kleine Meent. Het oude

wegenpatroon is aangegeven. De Cothergrift is in 1630 aangelegd als vaarroute naar de Langbroekerwetering. Met de kanalisatie en verbreding van de Kromme

Rijn in 1867 werd de buitenste gracht van kasteel Rhijnestein gedempt. 

worden aangelegd over een lengte van zo’n tweehonderd meter
dwars op de bedding. Men schat dat hiervoor 150.000 tot 200.000
palen de grond in zijn geslagen. Tussen 930 en 1122, toen de rivier
werd afgedamd, heeft de Kromme Rijn zich nog circa vijfhonderd
meter oostelijk teruggetrokken tot zijn huidige loop. In die periode
moet ook meandervorming zijn ontstaan in westelijke richting, van
de Mazijk (Arkgracht) tot aan de Lange Singel (stadsgracht). 

In de periode 834-863 had Dorestad veel te lijden van plunderingen
door de Noormannen. Belangrijker echter voor het verdwijnen van
de haven in het laatste kwart van de 9de eeuw waren de rijksdelin-
gen onder Karel de Grote’s opvolgers, waardoor de handelsplaats los
raakte van zijn achterland in het Rijngebied. Dorestad lag ook te ver
van de zee en door verzanding van de Kromme Rijn was van een 
verbinding nauwelijks meer sprake. Een deel van de handelsactivi-
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teiten werd door Tiel en Deventer overgenomen en de bestuurlijke
zaken door Utrecht. Wat bleef in de vroege 10de eeuw was een 
kleine agrarische nederzetting ten noorden (De Heul en de Geer) 
en ten westen (Den Engk) van de huidige kern, ‘Wijck’ geheten,
afgeleid van het Latijnse vicus. Aan de noordzijde van de Steenstraat
kwam na 1019, toen de domeingronden geschonken werden aan de
Keulse abdij van Deutz, een parochiekerk. 

Oude wegen
Uniek in de provincie is de aanwezigheid van zeer oude landwegen.
Tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede liggen op de stroomgordels
wegen die uit de 8ste eeuw stammen. 
      Zoals gebruikelijk in die tijd kon men uit verschillende wegen
kiezen. De belangrijkste route liep vanaf de vroegere Wijkse Veld-
poort via de Steenstraat over de Trecht- of Trekweg (Trecht = Utrecht)
naar Dwarsdijk, een klein gehucht op de stroomrug tussen de
Kromme Rijn en de Lek. Hier splitste de weg zich naar Houten en
naar Utrecht. De route richting Utrecht volgde de Smitsdijk tot de
Kromme Rijn en vandaar over de Caspergauw en de Hollende
Wagenweg (‘De Wyckse Wagen Wegh’) naar Werkhoven. Vervolgens
ging de weg over de Achterdijk (‘Den Trecht Wegh’) die op de Mars-
dijk bij Vechten uitkwam. Hier leidde de Koningsweg naar de
Utrechtse Tolsteegpoort. 
      Een tweede, mogelijk uit de 8ste eeuw daterende route liep over
de zuidelijke oeverwal van de Kromme Rijn en deed de dorpen aan.
De weg volgde de kaden die vóór de afdamming opgeworpen waren
om de stukken land langs de rivier tegen het wassende Rijnwater te
beschermen. De stukken land werden waarden genoemd, bijvoor-
beeld de Ossenwaard, de Steniswaard en de Beverweerd. Vanaf de
Wijkse Veldpoort splitste de route zich in een lage weg (Zandweg) 
en in een hoge weg (Hoogstraat) naar Cothen, om verder te gaan
over de Ossenwaard-Caspergauw-Watertorenweg en de Leemkolk-
weg, waar de herberg Ten Halve stond, halverwege de route dus.
Daarna liep de de route langs de Werkhovense kerk met een scherpe
bocht via de Odijker Meent langs Bunnik om uit te komen op 
de Koningsweg. De huidige provinciale weg volgt deels deze route,
maar is in 1830 en in 1967 gereconstrueerd. Vanaf de Dwarsdijk 
liep nog een belangrijke vroeg middeleeuwse route, die via Houten
naar Utrecht voerde: de Kapelleweg tot de Nachtdijk en de Beusi-
chemse Weg, eind 17de eeuw vermeld als ‘Den Heere of Uytrechtse
Wegh’, via Loerik naar Houten. De op de brede Houtense stroom-
rug gelegen weg is mogelijk van Romeinse oor sprong, getuige de
vele vondsten van onder meer Ro meinse villa’s. Het in de vroege
middeleeuwen ontstane Houten is een typisch brinkdorp met 
een uitwaaierend wegenpatroon. Vanaf de brink leidden hier 
twee wegen naar Utrecht: over de Lobbendijk-Oud-Wulfseweg-
Mereveldseweg of via de Herenweg-Utrechtseweg-Houtensepad. 

Boven • Het nog gedeeltelijk omgrachte terrein van de 13de-eeuwse ridder-

hofstad Rijsenburg, dat op het poortgebouw na kort voor 1806 werd 

afgebroken. De Rijsenburgselaan loopt als zichtlaan recht op Driebergen. 

Onder • De meanderende Kromme Rijn richting Cothen. De meander van 

de Ossenwaard werd in 1860 afgesneden. Tussen 1879 en 1922 heeft men 

in de waard klei afgegraven voor baksteenfabricage (De Leemkolk). De 

middeleeuwse landweg tussen Wijk en Utrecht volgde de buitenbocht van

de rivier, daartussen stonden enkele grote boerderijen. Op de voorgrond 

de Hollende Wagenweg met rechts de Tuurdijk.
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Ten noorden van de Kromme Rijn strekte zich de natte wildernis
uit van Langbroek tot aan de Utrechtse Heuvelrug. Mogelijk werd
al voor de grote ontginning dit gebied op enkele plaatsen doorsne-
den met verbindingswegen: vanuit Bunnik richting Zeist, vanuit
Odijk richting Driebergen en vanuit Cothen richting Doorn-
Amersfoort. Vanuit Wijk bij Duurstede liep via de Hoogstraat en
de Wijkerweg een verbinding naar Woudenberg en Scherpenzeel.
Een tweede oude weg volgde de huidige Prins Hendrikweg 
(voorheen Donkersteeg) naar de Amerongerwetering. Mogelijk
gaf deze toegang tot de oudere ontginning Leuterveld.

Al sinds de vroege middeleeuwen loopt op de zuidflank van de
Heuvelrug de heerweg tussen Utrecht en Rhenen richting Keulen.
Deze bestond uit een beneden- en een bovenweg. In het Kromme
Rijngebied is de Postweg tussen Doorn en Leersum een restant
van de benedenweg. De oorspronkelijke, vroegmiddeleeuwse ver-
binding tussen Utrecht en Zeist liep niet via De Bilt, want daar lag
voor de grote ontginningen een moerassig veengebied. De oudste
verbinding met Utrecht moet eerder zuidelijk gezocht worden,
over een oude stroomrug van de Kromme Rijn. 

Vroege ontginningen
Vanaf de 8ste eeuw begon men rondom de dorpen op de hogere
stroomruggen en op de zuidflank van de Heuvelrug blokvormig 
te ontginnen. In het kampenlandschap op de overgang tussen de
Utrechtse Heuvelrug en Langbroek lagen aan de noordrand vroeg-
middeleeuwse bouwlanden, de zogeheten engen, met aansluitend
gemeenschappelijke hooi- en weidegronden, de meenten. Waaier-
vormige wegen ontsloten en verbonden de dorpen en hun engen;

rechte schapendriften haaks op de gradiënt maakten de meent-
gronden toegankelijk. Typische engwegen zijn de Kroostweg en de
Noordweg vanuit de Zeister Brink, de Engweg van Driebergen en
de Buurtweg tussen Doorn en Leersum. Dit gebied toont nog goed
het fijnmazig weefsel van de blokvormige engen Tuil (vermeld in
855) en Darthuizen met de in stroken overgaande meentlanden en
de schapendriften. 
      Op de brede oeverwallen van de Kromme Rijn vond vanaf de
8ste eeuw eveneens ontginning in blokvormige percelen plaats; 
aan de noordzijde worden deze scherp begrensd door de latere
copeverkavelingen van Langbroek, aan de zuidzijde gaan zij gelei-
delijk over in onregelmatige, strookvormige percelen. Blokvormige
ontginningen treffen we ook aan op de Houtense stroomrug, langs
de oude restgeulen. Om de gebieden rondom de nederzettingen te
beschermen tegen indringend water vanuit de Lek, zijn in noord-
zuidrichting diverse dwarsdijkjes aangelegd. Voorbeelden daarvan
zijn de Dwarsdijk, de Tuurdijk, de Wachtdijk en het Oostromsdijkje.

1000-1600 • Ontgonnen en geridderd 
Eind 9de eeuw verwoestten de Noormannen Dorestad. Samen met
de toenemende verzanding van de Kromme Rijn betekende dat 
het einde van de rivier als handelsweg. De Utrechtse bisschop
Godebald liet kort na 1122 de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede
afdammen. Het waterpeil ging niet alleen daar omlaag, maar ook
in de Oude Rijn en in de Vecht. Was men al honderd jaar eerder
begonnen met de grootschalige ontginningen in het Utrechts-
Hollandse veengebied, nu konden ook de komgronden van Lang-
broek in cultuur gebracht worden, onder de bezielende regie van
de bisschop, zijn leenmannen en de machtige Utrechtse kapittels.
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Overgangszone tussen de Heuvelrug en het Kromme Rijngebied met het

kampenlandschap tussen Doorn en Leersum en het coulissenlandschap

van de Langbroekerwetering. 
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Door de afdamming was het niet meer nodig de Kromme Rijn 
te bedijken. Voor de Lek, die vanaf Wijk bij Duurstede de hoofd-
stroom werd, moest er wel een bedijking komen. Vanuit de Lek-
dijk, tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen, startte de grote ont-
ginning in regelmatige stroken. Als achtergrens van deze eerste
verkaveling en ter afvoer het kwelwater van de Heuvelrug werd de
Amerongerwetering gegraven. De ontginning Leuterveld, op een
oude stroomrug direct ten oosten van Wijk bij Duurstede, moet
echter al vóór de afdamming tot stand zijn gekomen.

Langbroek 
Dwars door het komgebied tussen de Amerongerwetering en de
Kromme Rijn werd bij Odijk een nieuwe ontginningsbasis gegra-
ven, de Langbroekerwetering. Volgens het copesysteem werden
aan weerszijden van de ontginningsbasis 1250 meter lange kavels
haaks op de wetering uitgezet en afgesloten met achterkaden. 
De Gooyerdijk als noordelijke achtergrens en keerkade volgde 
vrij exact de geknikte loop van de Langbroekerwetering vanaf de 
Sterkenburgerlaan. De Hoofdwetering met de Kleidijk-Landschei-

Hardenbroek ontleent zijn naam aan de overgang van de harde kleigrond van de Kromme Rijn naar de moerassige komgrond van Langbroek. In 1733 werd het

vervallen kasteel geheel verbouwd tot een symmetrisch blokvormig huis met bijgebouwen en een rechte oprijlaan, die afwijkt van de verkavelingsrichting. 

De formele tuin met grand canal achter het huis maakte in 1825 plaats voor een landschappelijke aanleg.

 0217 TT 192-432 her.qxp_  0405 chs 1-74  16-02-17  17:24  Pagina 253



254 TASTBARE TIJD 2.0 • CULTUURHISTORISCHE ATLAS VAN DE PROVINCIE UTRECHT 

Ridderhofstad Sandenburg in 1250 en in 1860. 

Sandenburg in Willem II-gotiek uit 1864. Boerderij Rijnvoort in neoclassicistische stijl uit omstreeks 1820, behorende

bij Lunenburg aan de Langbroekerdijk.
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dingsweg tot aan de Lange Leemklok als zuidelijke achtergrens
moest rekening houden met de oude bouwlanden langs de 
Kromme Rijn. Dit is goed te zien bij de Grote Maat boven Cothen.
Afgeweken werd echter van de gebruikelijke kavelbreedte van
ongeveer 110 meter. Omdat de grondkwaliteit ter weerszijden van
de Langbroekerwetering sterk verschilde, kreeg iedere ontginner
een dubbel zo lange, maar half zo brede kavel. Het boerderijlint
was aanvankelijk enkelzijdig, aan de noordzijde. Daar liep namelijk
de wetering die als belangrijkste vervoersas voor de boerderijen
fungeerde.

Na 1126 nam het Domkapittel de Langbroeker ontginningen van de
bisschop over. Kort daarop werd de verkaveling van het broekland
voorbereid door het opwerpen van zijkaden of zuwes als water-
scheiding tussen de ontginningsblokken. Er zijn vier fasen in de
ontginning van Langbroek te onderscheiden:
      Men startte met de ontginning van het centrale deel, de Veertig
Hoeven. Dit blok lag tussen de Cotherweg en de Wijkerweg, die toen
als zijkaden werden aangelegd. De kern Nederlangbroek ontstond
op het kruispunt Cotherweg-Langbroekerdijk. Hier was van meet af
aan een plek gereserveerd voor de kerk, waar rondom een gemeen-
schappelijke brink werd aangelegd.
      Als tweede volgde het westelijk blok tussen de Cotherweg en de
Stamerweg, de Dertig Hoeven. De Stamerweg bestaat overigens al
lang niet meer. Daar waar hij gelegen heeft, liep de grens tussen de
gemeenten Langbroek en Driebergen.
      Het derde blok bestond uit de Vijftig Hoeven en het restblok de
Tien Hoeven, tussen de Wijkerweg en de Amerongerwetering. Na
voltooiing van de ontginning ontstond hier de kleine kern Overlang-
broek, waar in 1333-1337 een kerkje werd gesticht. Ten noorden van
de Gooyerdijk werd ook het Leersummerbroek vanaf de Nieuwe
Steeg strooksgewijs ontgonnen. 
      Het vierde blok, de Vijfentwintig Hoeven, lag op grondgebied
van Driebergen tussen de Stamerweg en de Zuwe-Sterken  burger-
laan.

Andere ontginningen
Ten zuiden van Driebergen, tussen de Langbroekerwetering en de
Utrechtse Weg werden nog twee eenheden ontgonnen: het blok
Aderwinkel tussen de Veensteeg en de Broekweg-Zwarteweg en
iets later het Driebergerbroek tussen de Odijkersteeg en de Veen-
steeg. Deze steeg bestaat niet meer, maar het tracé is nog wel her-
kenbaar. De zuidelijke grens van het Driebergerbroek is hier niet
de Langbroekerwetering, maar het Werkhovense-Driebergse Meer,
een kronkelende restgeul van de Kromme Rijn. De wigvormige 
restontginning Sterkenburg tussen Aderwinkel en Vijfentwintig
Hoeven completeerde deze ontginningen. 
      Nog vermeld moet worden de complexe ontginningen tussen
de Kromme Rijn en Utrecht-Zeist, waarbij oudere lijnen de verka-
velingen hebben bepaald, zoals de Bisschopswetering met de later
vergraven Zeister Grift als restgeul van een oude stroomgordel. 
De Hakswetering vormde de achtergrens van de ontginning 
Cattenbroek. Het in 1122 gestichte klooster Oostbroek is met 
een vijfhoekig terrein gemarkeerd. De kort na 1122 aangelegde
Hoofddijk heeft als basis gediend voor de Biltse ontginningen.

Vanaf de 11de eeuw vond ook in het Kromme Rijngebied, in de 
lagere kommen tussen de stroomruggen, ontginning plaats. 

Boven • De omstreeks 1125 gegraven Langbroekerwetering met links de rid-

derhofstad Sterkenburg. Op de kruising met de Sterkenburgerlaan is de kade

langs de wetering aan de zuidzijde gelegd om het water van de Driebergse

ontginningen tegen te houden. Sterkenburg was een bisschoppelijke rest-

ontginning tussen de Broekweg en de Zuwe, de zijkade van de ontginning

Vijfentwintig Hoeven. Het kasteel werd voor het eerst in 1261 genoemd. 

Op de ronde toren na dateert het kasteel uit 1848. De duiven toren in het 

weiland langs de Zuwe is in 1862 gebouwd. 

Onder • Aanlegprincipes van enkele kastelen aan de Langbroekerwetering.

Kenmerkend zijn de in de ontginningen passende orthogonale enkele, 

dubbele en zelfs driedubbele omgrachtingen en de uit verdedigings-

overwegingen voortkomende indirecte toegangen vanuit de wetering.
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Het Wijkerbroek ten westen van Wijk bij Duurstede is zo’n lage
kom. De ontginning ervan verliep vanaf de Lekdijk, de Hoekse Dijk
en de Wijkersloot naar binnen met de Broekweg als gemeenschap-
pelijke achtergrens.
     Rondom Houten lagen in verschillende verkavelingsrichtin-
gen onder meer de blokken Wulverbroek en Heemstede. Nu zijn 

ze grotendeels bebouwd. De Loerikseweg, Odijkerweg, Koedijk en
Wulfse Dijk, die vanuit de brink lopen, zijn nog wel als oude ont-
ginningsassen herkenbaar. Eind 11de eeuw werd de Heemsteder-
dijk aangelegd als oostelijke grens van de grote Jutphase ontgin-
ning en als basis voor de Heemsteedse verkaveling. De Heemste-
derdijk kreeg door de aanleg van de Koppeldijk een verbinding met

De stad Wijk bij Duurstede met op de voorgrond het kasteel binnen de in 1852 tot plantsoen omgevormde vestingwerken Op de achtergrond de Kromme Rijn,

die via een inundatiesluis in 1870 een nieuwe verbinding met de Lek kreeg. Dwars door het onbebouwde middenterrein loopt de Mazijk, die met de Kerkstraat 

de vroegere Arkgracht vormde als begrenzing van de eerste stadsuitleg, met de Volderstraat als centrale as op de Bourgondische toren.
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Utrecht bij de Tolsteeg. De om streeks 1130 gegraven Houtensche
Wetering werd de zuide lijke begrenzing van het oude bouwland
van Houten.

Ridderhofsteden
Vanaf midden 13de eeuw verrezen in het Kromme Rijngebied tien-
tallen ridderhofsteden en versterkte boerderijen. Dit had te maken
met de welvaart in de akkerbouw op de brede stroomruggen, met
de toegenomen politieke onrust en met de sterker wordende macht
van de ridderstand. Ongeveer tien kastelen werden op de noord-
oever van de Kromme Rijn gebouwd, andere kwamen op de 
zuidflank van de Heuvelrug en langs de Langbroekerwetering. 
Ook verspreid in het stroomruggebied lagen enkele kastelen en
hoeven, omringd door grachten. 

Door eeuwenlang conservatisme van de Utrechtse landadel 
is een groot aantal van deze ridderhofsteden bewaard gebleven. 
Vooral langs de Langbroekerwetering is dit het geval, waar rondom
Nederlangbroek de vierkante woontorens van Weerdesteyn, Hin-
dersteyn, Lunenburg, Rijnestein en Walenburg staan. Zij hebben
zich geheel in de bestaande verkavelingen gevoegd en zijn omslo-
ten door kleine vierkante grachten, soms met zelfs een dubbele
omgrachting. Vaak werd er een voorburcht neergezet, ook
omgracht en met een poortgebouw. Doorgaans liep de toegang-
slaan niet recht op het huis aan, maar lag deze excentrisch, op de
bestaande perceelscheiding. De meeste hadden geen strategische
functie, met uitzondering wellicht van Schonauwen onder Houten
en Sterkenburg, waarvan de nog bestaande ronde torens deel heb-
ben uitgemaakt van een groter complex. Het oudste kasteel was
ongetwijfeld Ten Goye, dat uit begin 12de eeuw of mogelijk al 
eerder dateert en dat in 1259 een eigen kapel kreeg. Het was het
machtscentrum van het vroegmiddeleeuwse graafschap Opgooi.
Alleen de contour van het al in de 16de eeuw geheel verdwenen 
kasteel in ’t Goy resteert. 

Wijk bij Duurstede
Net als Dorestad, dat gesticht was in het grensgebied tussen de
Friezen en de Franken, ontstond vele eeuwen later ook het nieuwe
stadje Wijk in een grenssituatie, nu tussen Nedersticht en het
graafschap Gelre. In 1256 verkocht de abdij van Deutz de gronden
aan graaf Otto II, die zijn macht ten koste van de Utrechtse bis-
schop in westelijke richting wist uit te breiden. Hij gaf vervolgens
zijn Wijkse hof in leen aan Zweder I van Abcoude, die omstreeks
1240-1270 de woontoren Duurstede bouwde. Met lede ogen moest
de Hollands gezinde bisschop toezien dat de Gelderse leenman
Gijsbrecht van Abcoude in 1300 stadsrechten verleende aan Wijk.
Na 1449 kwam de stad weer in bisschoppelijke handen en kreeg
daarmee als vierde stad een plek in de Staten van Utrecht.
    Tussen 1459 en 1496 vestigde bisschop David van Bourgondië
zich in de Wijkse woontoren. Met hem streek een Franse hofhou-
ding neer, die voorname huizen neerzette op brede percelen aan de
Markt en het Nederhof. De richting kasteel lager wordende bebou-
wing aan de Volderstraat is illustratief voor de hiërarchie van zijn
oorspronkelijke bezitters. Bisschop David liet de oude woontoren
omvormen tot een imposant Bourgondisch kasteel met drie ronde
torens, waarvan er één nog staat. In 1486 begon hij aan de bouw
van zijn eigen kerktoren, die een kleine tien meter hoger moest
worden dan de Utrechtse Domtoren. De 42 meter hoge stompe
toren laat goed zien, dat zijn ambitieuze onderneming nooit is 

voltooid. Zijn opvolger Philips van Bourgondië, die in 1517 met 900
ruiters een joyeuse entrée had gemaakt in Utrecht, verbeterde in 
1524 het wallenstelsel rond het kasteel. In 1589 werd de vesting 
versterkt met vijf (half)bastions naar ontwerp van de vestingbouw-
kundige Adriaen Anthonisz. Door afnemende Spaanse dreiging
gingen diverse plannen uit de periode 1590-1630 voor een nieuwe 
versterking van de stad niet door, Wijk was al niet meer interessant
voor de verdediging van Holland. In 1852 zouden de wallen rond
het kasteel omgevormd worden tot wandelpark naar ontwerp van
J.D. Zocher. 

1600-1800 • Buitenplaatsen 
In de 17de en 18de eeuw werden diverse ridderhofsteden omge-
vormd tot buitenplaatsen. De kleine besloten en gecompartimen-
teerde kasteeltuinen werden opengelegd in meer geometrische
indelingen en zichtassen, zoals Schonauwen onder Houten op het
eind van de 17de eeuw. Bijzonder vroeg en zeldzaam is de renais-
sancistische tuinaanleg van Zuylestein bij Leersum, omstreeks 
1630 aangelegd in opdracht van stadhouder Frederik Hendrik.
Beverweerd kreeg in die tijd een formele aanleg in opdracht van
Maurits Lodewijk van Nassau, broer van Willem Adriaan. Deze 
Willem Adriaan was de eerste die rond 1680 de Franse formele
tuinstijl naar voorbeeld van Versailles introduceerde bij zijn Slot 
te Zeist, met een zichtas op de Houtense kerktoren. 

Geheel nieuw was kasteel Heemstede, een nog naar middel-
eeuwse voorbeelden gebouwd kasteel (1645) met een na 1680
groots aangelegde tuin in symmetrische Frans classicistische trant.
De omgrachte terreinen van de oude kastelen werden in de 18de
eeuw soms fors uitgebreid met parkbossen en formele laanstructu-
ren. Een mooi voorbeeld daarvan is het grand canal van Wulper-
horst ten zuiden van Zeist (1772). De door de Fransen verwoeste
kastelen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen werden weer
opgebouwd en met een lanenstelsel tot een grotere parkeenheid
samen gesmeed.

Buitenplaatsuitbreidingen vonden over het algemeen plaats
binnen de bestaande verkavelingen, zoals Leeuwenburg tussen de
Langbroekerwetering en de Gooyerdijk en Dennenburg ten zuiden
van Driebergen. Bestaande wegen en perceelscheidingen werden
aangewend voor nieuwe zichtlanen, bijvoorbeeld bij Oostbroek 
met de Tolakkerlaan als zichtas, en bij Rijn wijck met haar lanen-
stelsels tussen Zeist en Driebergen. Andere voorbeelden van zicht-
lanen zijn de Rijsenburgselaan en de Sterkenburgerlaan. 

Transportvaarten
Toen begin 17de eeuw in het Hollands-Utrechtse veengebied een
stelsel van trekvaarten werd aangelegd, hebben de Staten van
Utrecht ook aandacht besteed aan het Kromme Rijngebied. Naast
de aanleg van de Zeister en de Biltsche Grift als transportvaart,
werd in 1635 de Cothergrift gegraven als verkorte verbinding tussen
Wijk en Utrecht via de Langbroekerwetering. De totaal verlande
Kromme Rijn werd fors uitgediept. Er langs kwam een jaagpad
voor de kersenschuiten naar de Utrechtse markt. Voor de trek-
schuiten moesten alle bomen langs de oever gekapt worden. De
verbeterde verbinding werd ook benut voor de vernieuwing van 
de buitenplaatsen op de Heuvelrugflank. Tussen Dennenburg en
hofstede Rodenberg werd de Rodenbergsche Vaart gegraven. De
Schippersvaart kwam in 1740 tot stand ten behoeve van de grote
buitenplaats Sparrendaal. 
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Veedriften en houtwallen
Vanouds dienden de lanen tussen de Gooyerdijk en de Heuvelrug
als veedriften, die vanaf de engen naar de broekontginningen 
liepen. Omstreeks 1900 stonden er nog tientallen schaapskooien
in het kampengebied tussen Doorn en Leersum. Zeer karakteris-
tiek voor dit gebied zijn de houtwallen, die sinds de 17de eeuw en
mogelijk al eerder de onregelmatige kampen met hun verspreid
gelegen boerderijen begrensden.

1800-1900 • Coulissenlandschap 
Anders dan in het rijke akkerbouwgebied op de stroomgordels
heeft in Langbroek van meet af aan het gemengde bedrijf over-
heerst, met het accent op veeteelt. Door vererving waren de oor-
spronkelijke percelen al omstreeks 1600 opgedeeld, versmald en
bezet met kleine boerderijen. Ter afvoer van het kwelwater van de 

Heuvelrug zijn percelen direct ten noorden van de Langbroeker-
wetering opgedeeld in twee, soms drie enigszins bol staande delen, 
een gevolg van jarenlang ploegen van buiten naar binnen.
      In de 19de eeuw is de begroeiing van de percelen met bos en
essenhakhout sterk toegenomen, onder invloed van de buiten-
plaatsen. Zo is het gebied geworden tot het huidige karakteristieke
coulissenlandschap, met de Langbroekerwetering als transparant
lint van overwegend kleine boerderijen.

Engelse landschapsstijl
Tuinarchitecten als Michael, Zocher en Van Lunteren introduceer-
den omstreeks 1800 de Engelse landschapsstijl. Hun ontwerpen
kenmerkten zich door gebogen lijnen en doorzichten. Grote park-
bossen werden aangeplant, vooral in de overgangszone langs de
Heuvelrug. Broekhuizen bij Leersum is daarvan met zijn dwars
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Prekadastrale kaart uit 1606 door landmeter Jan Rutgersz. van den Berch. Links kasteel Beverweerd en de oude korenmolen die al in 1395 wordt vermeld aan de

Kromme Rijn. Tussen de Werkhovenseweg (‘Den Hoeven Wech nae Werkhoven toe’) en de Achterdijk rechts ligt een stuk bouwland van het kapittel van St. Jan

en boerderij Heeckerenshoeve. Daaronder, achter het tekstblok langs, loopt het Oostromsdijkje. 
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door de ontginning slingerende vijverpartij het mooiste voorbeeld.
Ook werden formele parken rondom de middeleeuwse ‘eilandjes’
in landschapsstijl omgevormd. Kort na 1830 heeft J.D. Zocher jr.
met zichtlijnen en beplanting het Slot Zeist en Wulperhorst visu-
eel aan elkaar gekoppeld. Sandenburg aan de Langbroekerwetering

was de enige ridderhofstad die door S.A. van Lunteren grootschalig
werd heringericht in landschappelijke stijl met een gebogen lanen-
patroon. Tussen 1830 en 1860 kregen Sandenburg, Beverweerd,
Hindersteyn en Moersbergen een decoratief neogotisch uiterlijk,
als een romantische verwijzing naar hun middeleeuwse verleden.

DEELGEBIEDEN – KROMME RIJN EN LANGBROEK

Werkhoven aan de Achterrijn met Beverweerd op de achtergrond. Links de korenmolen die de oude standaardmolen bij Beverweerd in 1882 verving in verband

met betere windvang. Deze werd in 1930 ontmanteld, maar is nu weer opgebouwd. De Achterrijn is een meander van de Kromme Rijn die omstreeks 1480 is

afgesneden. De Achterdijk en de Werkhovenseweg zijn doorgaande routes. De Werkhovenseweg leidt door het dorp (kerk met brink) als Herenstraat en gaat 

verder pal langs de Achterrijn. Op een achterkavel stond een begin 19de-eeuws RK schuilkerkje, dat in 1908 werd vervangen door de huidige RK-kerk. 
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Spoorlijn en kanalisatie Kromme Rijn
Tot eind 19de eeuw vonden in het gebied nauwelijks structurele
ingrepen plaats. De belangrijkste ingreep was de aanleg van de
spoorlijn Utrecht-Arnhem in 1845. Om een kostbare doorgraving
van de Heuvelrug te voorkomen was de lijn oorspronkelijk langs
Driebergen-Doorn-Amerongen en Rhenen gepland. Dankzij het
Ministerie van Oorlog ging dit rampzalige plan niet door: men eiste
een grotere afstand tot de Rijn, die toen als mogelijke frontlinie
werd gezien. Wel kwam er langs deze lijn een tramspoor met in

1885 een aftakking vanaf Doorn via Langbroek en Cothen naar 
Wijk bij Duurstede, grotendeels over de bestaande verkaveling.
Slechts het tracé is in het landschap nog gedeeltelijk herkenbaar. 
      Rond 1870 werd de Nieuwe Hollandse Waterlinie verbeterd. 
Om een snellere aanvoer van inundatiewater te krijgen, werd de
Kromme Rijn via een kanaaltje weer met de Rijn verbonden en 
voorzien van een inundatiesluis bij Wijk bij Duurstede. Ook zijn
toen bij Odijk en bij Werkhoven bochten afgesneden en een drietal
sluisjes aangelegd, onder meer bij Cothen. Door de gedeeltelijke

De grootse aanleg van kasteel Heemstede heeft zich tussen 1645 en 1680 voltrokken binnen de bestaande strookvormige verkaveling ten westen van Houten.

Het accent van de formele aanleg ligt op de hoofdas van het huis, waarbij de tuin in verschillende compartementen is verdeeld. Een accoladevormige afsluiting

met rondeel vormde de tegenhanger van de huisplaats. De hoofdas liep helemaal door tot aan de Utrechtseweg, maar is verstoord door de A27. Na een 

verwoestende brand in 1987 is Heemstede weer gerestaureerd, waarbij ook de tuinen rond het huis zijn gereconstrueerd. 
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kanalisatie nam de bevaarbaarheid van de Kromme Rijn toe. In de
meeste dorpen langs de rivier liggen nog de resten van loswallen en 
-kaden. Zoals ook langs de Vecht en de Oude Rijn vond hier al vroeg,
vanaf de 14de eeuw, kleiwinning voor baksteenfabricage plaats. In de
loop der eeuwen zijn de waarden langs de Kromme Rijn afgestoken. 
Tussen Werkhoven en Cothen functioneerde in de periode 1879-
1922 de steenfabriek De Leemkolk en tussen 1876 en 1925 de steen-
fabriek Kattenveld. Ook werd in de 20ste eeuw bij Cothen zand
gewonnen. 

1900-2014 • Verstedelijking vanuit Utrecht
Na 1900 is het Kromme Rijngebied veranderd in weideland 
afgewisseld met boomgaarden op de stroomruggen. Binnen 
het onregelmatige patroon van blokverkavelingen, restgeulen 
en verspreide boerderijen heeft dit geleid tot een meer besloten
landschap, waar de Kromme Rijn als onbedijkt riviertje doorheen
meandert. 

Een forse ingreep is het Amsterdam-Rijnkanaal, dat tussen 1931 
en 1952 gegraven werd op de grens met de Schalkwijkse ontginnin-
gen, uitkomend op de Lek onder Wijk bij Duurstede. Hier kwam in
1938 de Prinses Irenesluis gereed, die toen met een kolklengte van
350 meter de langste binnenvaartsluis van Europa was. Ter verbete-
ring van de waterhuishouding werden in 1972 tussen Kromme
Rijn, Langbroekerwetering en het Amsterdam-Rijnkanaal de 
Melkwegwetering en de Caspergouwse Wetering gegraven.

In de Tweede Wereldoorlog werd langs de spoorlijn begonnen met
de aanleg van de A12 die, om de buitenplaats Rijnwijck te sparen,
ter plaatse zuidelijk afboog. Reconstructie van de provinciale weg
N229 in 1967 zorgde voor een omleiding rond Odijk en Werk-
hoven. Al eerder, in 1830, was de gehele route verhard tot grindweg
en ging de weg tussen Hardenbroek en Cothen aan de noordzijde
van de rivier lopen. In die tijd duurde de reis tussen Wijk en
Utrecht 4, 5 uur, maar oponthoud bij een tiental herbergen die hier
vanaf de late middeleeuwen hebben gestaan zullen de tocht nog
wel langer gemaakt hebben. 

Tot begin 1950 heeft de aanwezigheid van de Waterlinie de 
uitbreiding van Utrecht naar het oosten tegengehouden. Het uit-
breidingsplan van Berlage en Holsboer uit 1924 laat de volstrekte
dominantie van de Verboden Kringen nog goed zien. Vanaf de
jaren zestig werd het universiteitscentrum De Uithof gebouwd 
en later het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Na jarenlang protest
werd in 1986 de A27 geopend, weliswaar verdiept maar dwars 
door het populaire bos van Amelisweerd. Deze weg is gaan funge-
ren als oostelijke begrenzing van de nieuwe woonwijken Rijns-
weerd-Zuid en Lunetten. De aanleg van de A28 heeft vooral de 
historische relatie tussen Oostbroek en De Bilt verstoord.

N421 ontmoet de via militaris
Thans in uitvoering is de nieuwe verbindingsweg tussen Houten
en de A12 bij Bunnik (N421), dwars door het oude rivierenland-
schap. Tijdens de aanleg is in de zomer van 2014 bij de Achterdijk
over een afstand van 230 meter een vijf meter brede grindbaan 
aangetroffen. Vastgesteld is dat dit een stuk Romeinse grensweg
van de Limes is, de via militaris tussen de castella Fectio (Vechten) 
en Levefanum bij Wijk bij Duurstede. Naast de grindbaan zijn ook

De buitenplaats Broekhuizen bij Leersum, aangelegd tussen 1794 en 1810.

De fraaie landschappelijke aanleg naar ontwerp van J.G. Michael en J.D.

Zocher kenmerkt zich door slingervijvers en omzoomde gazons met zicht-

lijnen vanuit het huis en een rondwandeling. Eigenaar Van Nellesteyn liet in

1818 een graftombe oprichten met een zichtlijn vanuit zijn huis op de tombe.

De rechte Broekhuizerlaan is een restant van een vroegere, formele aanleg.
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resten van een dam en een brug aangetroffen, waarvan de houten
palen gedateerd zijn op een eerste aanleg van rond het jaar 74 en
een herstelfase van rond het jaar 125 n.Chr. De datering van de weg
en brugconstructie valt grotendeels in de regeringsperiode van
Hadrianus (117-138 n.Chr.). We weten dat deze keizer veel reisde 
en onder zijn bewind is de noordgrens van het Romeinse rijk 
versterkt. Hadrianus is vooral bekend vanwege zijn muur tussen
Schotland en Engeland. Op weg naar het Engelse grondgebied en
het Forum Hadriani in Voorburg zal hij ongetwijfeld over deze weg
hebben gereisd. Vanwege de genoemde kenmerken is de weg in
Bunnik een Via Militaris te noemen. Het was de weg langs de
Romeinse Limes, een voor die tijd ‘luxe’ grindweg voor het vervoer
per kar, paard en benenwagen in twee richtingen.

Naoorlogse uitbreidingen
In de jaren zeventig werd Houten als groeikern aangewezen, waar-

bij het oude brinkdorp binnen een als vesting manifes terende
nieuwbouw werd ingepakt. Geïnspireerd op de vele Romeinse en
middeleeuwse resten wordt na 2000 de new townHouten-Zuid
ontwikkeld in de vorm van een sterk uitvergroot castellummet
torenwoningen op de hoeken en muurhuizen langs de randen: een
illusionistische stedenbouw in directe confron tatie met de authen-
ticiteit van het kasteel Schonauwen en het boerderijlint aan de
Houtensche Wetering.
      Bunnik en Odijk hebben hun uitbreidingen tot aan de Kromme
Rijn gebouwd, op een stukje oeverwal na. Zeist en Driebergen zijn
met hun nieuwe wijken de cope-ontginningen ingegaan. Dankzij
de aanwezigheid van Huis Doorn is nieuwbouw hier beperkt
gebleven, terwijl delen van de oude engen van Leersum bebouwd
zijn. Alleen Amerongen op de zuidflank is intact gebleven. Wijk bij
Duurstede is fors in noordelijke richting uitgebreid, over de resten
van het vroegmiddeleeuwse Dorestad heen. Daarbij zijn de oude

Kaart der beide Lust-plaatsen genaamd Amelisweerd en Oud Amelisweerd uit 1808 door J.D. van Schelle en J.C. van de Polder. Al in de 14de eeuw werd Amelis-

weerd, gelegen in een binnenbocht van de Kromme Rijn, gesplitst in Oud en Nieuw. Op deze kaart is de formele stijl met de lange rechte assen en de vroeg-

landschappelijke aanleg met de kronkelende paden goed te zien. De as van Nieuw Amelisweerd naar de Koningsweg werd in 1682 niet op, maar direct langs 

het nieuwe huis aangelegd. De hoofd- en diagonaalas van Oud Amelisweerd kwamen er in 1770. Nu is het een populair wandelgebied voor de Utrechters.
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uitvalswegen, zoals de Steenstraat waar de eerste kerk van de
nederzetting stond, genegeerd.
      Werkhoven, Cothen en Langbroek hebben hun landelijk karak-
ter en oude dorpskernen grotendeels behouden. Daar zijn kleine
nieuwbouwwijken verrezen met enige lintbebouwing langs de
Doornse Weg.

DEELGEBIEDEN – KROMME RIJN EN LANGBROEK

Boven • De tweede versie van het Uitbreidingsplan van Utrecht uit 1924 door

H.P. Berlage en L.N. Holsboer. De aanwezigheid van de Verboden Kringen

van de fortenringen beperkte iedere stedelijke uitbreiding aan de oostzijde

van de stad, op het sportpark in de binnenbocht van de Kromme Rijn na. 

Hier werd geen enkele rekening gehouden met de oudere bestaande structu-

ren. Zuilen en Oog in Al werden volgens de typisch Berlagiaanse monumen-

tale assen met groene middenbermen gerealiseerd. Een rondweg is gedeelte-

lijk uitgevoerd, het Amsterdam-Rijnkanaal zou een iets ander tracé krijgen.

Rechts • Kasteel Schonauwen is geheel binnen de nieuwbouw van Houten-

Zuid komen te liggen.
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Oude Rijn
een dynamisch oud land

‘Het jaagpad lang verwacht, ondanks afgunst nu volbracht, ondanks boeren domme

kracht, siert aan de Rijn drie steden. ’t Is wonderlijk bedacht, gelukkig uitgemaakt, 

niet door octrooi of macht, maar ijver, geld en reden.’

Gedenkpenning aanleg jaagpad Utrecht-Woerden-Leiden, 1666.

3
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KARAKTERISTIEK

Intensief gebruik van het stroomgebied van de Oude Rijn ten 
westen van Utrecht, regelmatige ontginningen tussen de Leidsche
Rijn en Hollandsche IJssel en een kronkelende Linschoten met 
een landgoed tussen de historische stadjes Woerden en Oudewater
kenmerken het rivierengebied. De A12 vormt een zware door-
snijding. Grootschalige verstedelijking vanuit Utrecht heeft het
oude land van de Rijn een nieuw gezicht gegeven.

Cultuurhistorische kwaliteiten ten noorden van de Leidsche Rijn
richten zich op de vele archeologische sporen van de Romeinse
Limes, de deels nog zichtbare resten van middeleeuwse ridderhof-
steden en de structuren van vroegere rivierlopen, dijken en water-
gangen. De parkaanleg van kasteel De Haar heeft samen met het
dorpje Haarzuilens, het ten zuiden ervan gelegen oude land tussen
Bijleveld en Heycop en de Hamtoren als enig overgebleven middel-
eeuwse woontoren een bijzonder hoge kwaliteit. Door de aanleg
van de Vinex-wijk Leidsche Rijn heeft het gebied een metamorfose
ondergaan.

Binnen de driehoek tussen Woerden, Oudewater en Montfoort 
ligt een zeer karakteristiek gebied. Aan het riviertje de Lange 
Linschoten, met haar gaaf boerderijlint, ligt het meest westelijk 
gelegen landgoed van de provincie. Op het oude land van de IJssel-
stroomrug ligt ter weerszijden van de N212 de Linie van Linschoten
als onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. De A12 heeft een
barrière tegen het uitdijende Woerden opgeworpen. De stad-land-
relatie met het gave historische stadje Oudewater is nog intact. 

In het middeleeuwse copelandschap tussen Oude Rijn en de 
Hollandsche IJssel is de Nedereindseweg het meest waardevolle
boerderijlint. De Meerndijk vormt een zeer oude dwarsverbinding.
Het dijklint tussen Oudewater en Hekendorp vertegenwoordigd
met de restanten van boezems en molengangen een kenmerkend
historisch polderlandschap. 

HOOFDSTRUCTUUR

� Stroomstelsels Oude Rijn:
–    Romeinse Limes (castellum, grensweg).
–    Middeleeuwse kasteelterreinen, rivierlopen, dijken en 
      watergangen.
–    Kasteel De Haar met het dorp Haarzuilens en de Hamtoren.

� Copegebied Oude Rijn-Hollandsche IJssel:
–    Meerndijk en Nedereindseweg als middeleeuwse 
      structuren.
–    Dijklint Oudewater-Hekendorp met boezemrestanten.

� Lange Linschoten:
–    Woerden en Oudewater als historische vestingstadjes.
–    Boerderijlint Lange Linschoten met landgoed Linschoten.
–    Stroomrug tussen Montfoort en Woerden met oude 
      enggronden.
–    Linie van Linschoten als onderdeel van de Oude Hollandse
      Waterlinie.

GESCHIEDENIS

Tot 1000 • Stroomruggen, Romeinen en Franken
Ten westen van de stad Utrecht gaat het rivierenlandschap over in
een veengebied, dat wordt doorsneden door de stroomgordels van
de Rijn en zijn zijrivieren. Hier zijn de stroom ruggen smaller dan
die ten oosten van Utrecht. Achter de oeverwallen ligt een over-
gangsgebied met strookvormige zand- en kleizones. Bij Vleuten,
langs de Hollandsche IJssel, en bij Linschoten zijn ze nog steeds
herkenbaar. De huidige loop van de rivieren dateert uit de middel-
eeuwen, toen deze vastgelegd werden door bedijking. Vóór die tijd
verplaatste de loop van het water zich nogal eens, waardoor een
stelsel van stroomruggen in de vorm van zandafzettingen en 
komgronden met klei en veen is ontstaan. 

Globaal komt het ingewikkelde verhaal van de verplaatsende
stroomstelsels op het volgende neer (zie ook deelgebied 4). Vanaf
ongeveer zesduizend jaar geleden heeft de loop van de Rijn zich
stapsgewijs naar het noorden verplaatst. Het was geen eenduidige
stroom, maar bestond uit verschillende riviertakken die zich de
loop der tijd verlegden en die verschilden in belangrijkheid. In
deze Rijndelta ten westen van Utrecht zijn het Linschotense en het
Utrechtse stroomstelsel van belang. Het Linschotense stelsel, dat
onderlangs en ten westen van Vianen de huidige Lek overstak,
meanderde bij IJsselstein via Montfoort naar Woerden. Tussen bei-
de laatste plaatsen is goed de hogere en brede stroomrug zichtbaar,
waarop de Engerdijk (M.A. Reinaldaweg) is aangelegd en waar het
vroegmiddeleeuwse engdorp Linschoten (schoot = beboste hoek of
hoger land) ligt. Toponiemen als IJsselveld en Den Engh duiden op
oude blokvormige bouwlanden. Ten tijde van de grote ontginnin-
gen moet hier nog een restgeul aanwezig zijn geweest, gezien de
meandervorm in de verkaveling van Den Engh. Bij het dorp Lin-
schoten stond deze geul in verbinding met de Lange Linschoten,
voorheen het Oude Water geheten. De Kromwijkerwetering onder
Woerden is een restgeul van het Linschotense stelsel. Een meer
noordelijke tak van dit stelsel kronkelde ter hoogte van Houten
richting Montfoort. De Randdijk tussen IJsselstein en Oude Gein
en de Nedereindse Weg liggen op deze stroomrug. 

Boven • Jaagpad langs de Leidsche Rijn.

Links • De stad Woerden, omkaderd door de 18de-eeuwse vestinggrach-

ten. De gedempte Oude Rijn slingert centraal door de oude kern.
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Het noordelijkere Utrechtse stroomstelsel werd dominant toen de
Rijn door het veengebied brak en bij Katwijk in de Noordzee uit-
kwam. De hoofdstroom liep met grote bochten langs Alendorp en
Vleuten naar Harmelen. Een nevenstroom, de Heldammer stroom-
rug, ontstond omstreeks 1200 voor Christus en volgde vanaf De
Meern een kortere route naar Harmelen. Deze smalle Rijntak, die
door de Romeinen als noordgrens werd benut, moet als restgeul 
tot de vroege middeleeuwen hebben bestaan. Omsloten door 
Rijntakken ontstond zo een kleiig gebied, de Harmelerwaard.

De huidige loop van de Hollandsche IJssel is relatief jong en heeft
zich tussen de 2de en de 9de eeuw ontwikkeld. Mogelijk dat hier al
vóór het jaar 1000 bewoning is geweest. Op de stroomruggen van
het Utrechtse stroomstelsel kunnen archeologische resten worden
verwacht uit de Late Bronstijd, de IJzertijd, de Romeinse tijd en de
middeleeuwen. Door de ligging in de natte klei is de conservering
van deze resten optimaal. Door rivierloopverlegging kunnen ze
echter deels verspoeld zijn geraakt. 

Romeinse Limes
De stroomruggen zijn mogelijk vanaf de jaartelling bewoond
geweest. Tussen 50 en 400 n.Chr. waren de brede stroomruggen
van de Oude Rijn ingericht als onderdeel van de Romeinse Limes.
Er was toen sprake van een intensieve bewoning. De Romeinen
bouwden langs de Oude Rijn grensposten en forten op regelmatige

afstand van elkaar. Ten westen van Utrecht lagen twee grote forten,
op de Hoge Woerd bij De Meern, mogelijk castellum Fletio
genaamd, en in Woerden het castellum Laurium. Als verbinding
tussen het castellum bij De Meern en de Hollandsche IJssel 
hebben de Romeinen hoogstwaarschijnlijk het riviertje de Mare
gekanaliseerd, de huidige Meerndijk. Een weg verbond de grens-
posten onderling. Meer dan drie kilometer Romeinse weg is tussen
De Meern en Harmelen in zeer gave staat in de bodem aangetrof-
fen. Behalve de grenswerken zijn ook niet-militaire nederzettingen
en andersoortige vindplaatsen aanwezig, zoals grafvelden, scheeps-
wrakken en veldovens. Uniek zijn de vondsten van diverse gave
Romeinse schepen bij De Meern en in Woerden.

Vroege middeleeuwen
De Oude Rijn was ook in de Karolingische tijd een belangrijke
internationale handelsroute van Utrecht en Dorestad naar de
Noordzee bij Katwijk. In de 8ste eeuw kreeg Woerden (woerd =

Polder Breeveld refereert aan de brede stroomrug die zich aan de zuid zijde

van de Oude Rijn uitstrekt tussen Woerden en Harmelen. Vermoedelijk lag

de Romeinse Limesweg op de grens met de lagere komgrond, ergens op 

de afwijkende verkaveling. Uit de late middeleeuwen dateert de Haanwijker

Molenvliet. De plaats van de molen is nog aanwezig. De luchtfoto is geno-

men in de droge zomer van 2003. Hierdoor is een merkwaardige regel-

matige structuur van twee concentrische vijfhoeken ontdekt, direct onder 

de Potterskade. De oorspronkelijke functie ervan is onbekend. 

Het rivierengebied tussen de Oude Rijn en de Lek. De stadjes Woerden en

Oudewater zijn eind 13de eeuw naar Holland overgegaan. Een zeer grillig

verlopende grens in dit westelijk deel van Utrecht is daarvan het resultaat.

De Hollandse Kade tussen Montfoort en Harmelen is hier nog als een rivier-

tje weergegeven. Detail van de kaart Naeuw-keurige Afbeeldinge Van alle de

Posten en Vastigheden, Bij deze weerende Oorlogh gemaeckt, in Holland,

Utrecht en gedeelte van Gelderlandt door Johan van Loon, kort na 1673.
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kunstmatige verhoging) voor het eerst een kerk, gewijd aan Bonifa-
tius. Harmelen was in de 7de en 8ste eeuw een militaire verzamel-
plaats, als onderdeel van de Frankische verdedigingsgordel tegen
de Friezen. Het bisschoppelijk gezag in Utrecht kreeg steeds meer
invloed en vóór het jaar 1000 kwam er een kerk in Vleuten, dat zich
als brinkdorp ontwikkelde. De oude rivierloop verzandde. Dit leid-
de tot de aanleg van de Vleutense Vaart tussen Utrecht en de Alen-
dorperwetering, de huidige Vleutenseweg. Ten zuiden van de Oude
Rijn kwam op de hoger gelegen gedeelten een stelsel van door-
lopende dijken te liggen: Groenedijk, Alendorperdijk, Achterdijk,
Krogtdijk en Dorpeldijk. Tussen dijk en rivier is het gebied in de
vroege middeleeuwen verkaveld in onregelmatige blokken. ’t Zand
vormde samen met de Meerndijk de verbinding tussen de Oude
Rijn en de IJssel. Mogelijk is de Meerndijk pas na de overstroming
in 1322 als keerkade tegen het ‘Bovendamse’ water aangelegd. 

1000-1600 • Ontginningen, nederzettingen en waterhuis-
houding
Midden 11de eeuw startten onder bisschop Willem I (1054-1076) de
eerste ontginningen. Na afdamming van de Kromme Rijn in 1122
werd een betere waterbeheersing mogelijk. De Oude Rijn kreeg
minder water en het lagere veengebied kon ontgonnen worden. Dit
gebeurde systematisch vanaf de oeverwallen van de Oude Rijn, de
gegraven Leidsche Rijn, de Hollandsche IJssel, de Kromwijkerwe-
tering-Haardijk, de Lange Linschoten en de Linschoter stroomrug.

Galecop-Jutphaas-Raven
Tussen Utrecht en Vreeswijk kwam al vóór 1060 de ontginning 
op gang met de polders Papendorp en Galecop. Papendorp lag aan
de Oude Rijn en werd in 1050 door bisschop Bernuld geschonken 
aan de Paulusabdij. Galen of Galana lag in het zuiden, op de Blokse
stroomrug. De Galecopperdijk werd tussen beide dorpjes als 
centrale ontginningsbasis aangelegd. De Taatsendijk vormde 

de westelijke achterkade, de Westravensche Wetering de oostelijke
begrenzing. Deze wetering is nu geheel verdwenen, maar moet
ongeveer begonnen zijn vanaf een Oude Rijnmeander, ter hoogte
van het huidige sportpark in Transwijk. 

Haaks op de oost-west gerichte verkaveling van Papendorp-
Galecop volgde een tweede ontginning, Nedereind en Overeind. 
De Galesloot-Bloksteeg (verdwenen) en de Ravense kade (Ravens-

Kaart uit 1619 van een boerderij aan de Waardsedijk tussen Oudewater en Snelrewaard, die oorspronkelijk behoorde bij het Domkapittel van Utrecht. 

Duidelijk zichtbaar is de tiendkade, die als een dam in de perceelsloten ligt ter bescherming van het bouwland achter de boerderij tegen wateroverlast. 

De omgrachte woontoren van het Huis te Vleuten. Uitsnede uit de pre-

kadastrale kaart van 1624. Door recente spoorverbreding is het eilandje 

verdwenen.
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tot 1000 

Oude Rijn
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1000-1600

Oude Rijn
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1600-1800

Oude Rijn
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1800-1900 

Oude Rijn
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1900-2014

Oude Rijn
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wade) vormden de noordgrens. De oostkant werd afgesloten door
de Heemstederdijk en de westkant door de Reinesteijnse Weg, 
het verlengde van de Taatsendijk. Als centrale ontginningsbasis 
is vanaf het midden van de Heemstederdijk de Jutphaase Dijk
(Nedereindseweg) aangelegd; als zuidelijke achtergrens is de Rand-
dijk benut. Hierlangs liep destijds het riviertje Gein, dat aan de oor-
sprong Hoon (wetering) heette en een overstromingsgeul van de
Hollandsche IJssel was. Aan de Nedereindseweg werd in de eerste
helft van de 12de eeuw het dorp Jutphaas met kerk gesticht. De
Jutphaase ontginning is vervolgens westwaarts (West Nedereind)
gecompleteerd tot aan de Meerndijk, waarbij de Nedereindseweg

werd doorgetrokken tussen de IJsselwetering en de IJlandsch-
wetering. 

Na Galecop en Jutphaas was Raven (= Ravenna) aan de beurt,
een gebied dat aan de oostzijde begrensd werd door een verlandde
meander van de Kromme Rijn en aan de westzijde door de wetering
van Papendorp-Galecop. In oost-west richting werd een nieuwe 
ontginningsbasis aangelegd, de Liesbosweg. De noordelijke 
ontginning ging Hoog Raven heten, de zuidelijke Laag Raven. 
De Verlengde Hoogravenseweg diende als westelijke zijkade, de
Oude Liesbosweg (voorheen Hoog- en Laagravensedijk langs de
Hoogravensewetering) was de oostelijke begrenzing van de ontgin-

Het tweezijdige boerderijenlint langs de Lange Linschoten, dat nog praktisch zonder stedelijke uitbreiding direct op de oude stad Oudewater aansluit. 
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ning. Na aanleg van de Vaartsche Rijn na 1122 kreeg deze het 
primaat als ontwikkelingsas van West Raven, met een verkaveling
haaks erop. De nieuwe ontginningen van Hoog en West Raven 
werden bij Tolsteeg begrensd door de ‘Hoogh Raven Dyk’, de 
huidige Waalstraat-Aquamarijnlaan. 

Oude en Leidsche Rijn ontginningen
Ten noorden van de Oude Rijn waren de Breudijk en de Themater-
weg de bases voor de nieuwe ontginningen van Gerverscop, De
Haar en Themaat. De Breudijk markeerde de achtergrens van het
Oudeland van Harmelen; de Thematerweg vormde samen met 
de Bochtdijk de noordelijke begrenzing van de oudere Vleutense
ontginningen. 

Toenemende verzanding van de oude Rijnloop leidde tot het
graven van de Leidsche Rijn, tussen Utrecht en de Heldam ten 
oosten van Harmelen. Bij deze dam sloot de nieuwe wetering aan
op een bestaande loop van de Oude Rijn. Bloksgewijs, met verschil-
lende kavelrichtingen, maar wel volgens de vaste perceeldiepte
van ongeveer 1250 meter, werd in zuidelijke richting ontgonnen.
Hierbij werd de loop van de rechte Leidsche Rijn en de gebogen
loop van de Oude Rijn tot Woerden gevolgd. De Potterskade-
Reijerscopsche Wetering-Heycopperkade werd de achtergrens 
van de polders Snel (nu geheel bebouwd), Breeveld, Haanwijk, 
Bijleveld en Ouderijn. Tussen Harmelen en Huize Voorn is vervol-
gens deze achtergrens benut als nieuwe basis voor de ontginnin-
gen Reijerscop en Heycop, die door de Oude Wetering-IJlandsch-
wetering beëindigd werd. Als oostelijke zijkade voor deze grote, 
in twee fasen ontstane ontginning werd de Taatsendijk gebruikt.
Deze dijk was opgeworpen als achterkade van de oudere ontgin-
ning Papecop en Galecop. 

Onder Woerden, tussen de Bijzerwetering en de Kromwijker-
wetering en  -kade (nu Linschoterdijk), liggen het nu geheel
bebouwde Middelland en Bulwijk. Deze ontginningen liepen tot
aan de Langwieker Molenvliet. Ten westen van de stad, tot aan
Bekenes, ligt de onregelmatige ontginning Barwoutswaarder 
(= beboste waard). Deze ontginning wordt doorsneden door de
Voor- en Achtervliet en strekte zich oorspronkelijk uit tot een nu
verdwenen veenstroompje even ten noorden van de Waarderdijk. 

Linschoter ontginningen
Hier moeten de ontginningen vóór het laatste kwart van de 11de
eeuw zijn begonnen, voornamelijk onder leiding van het kapittel
van Oudmunster. Vanaf de oostzijde van de Korte Linschoten en de
huidige M.A. Reinaldaweg, voorheen de Enger Dijk op de stroom-
rug, is in twee slagen ontgonnen. Evenwijdig aan de stroomrug is
de Cattenbroekerdijk als achterkade van de Polanen en Rapijnen
opgeworpen. Vervolgens ging deze kade dienst doen als ontgin-
ningsbasis voor Cattenbroek. Als achterkade voor deze grote cope-
ontginning werd de Hollandsche Kade aangelegd. Om een vaste
kaveldiepte te houden is het geknikte tracé van de Cattenbroeker-
dijk exact herhaald. Een restgebied tussen de Hollandsche Kade 
en de Reijerscopsche Wetering bleef zo over en werd deels 
bij Reij erscop gevoegd. Tussen de Haardijk en de Lange en Korte
Linschoten liggen de Hoge en de Lage Polder. In de 17de eeuw 
was alleen nog hier, op de hogere gronden, akkerbouw mogelijk. 

Westwaarts is vanaf de Kromwijkerwetering en de Haardijk 
de verkaveling van Kromwijk, de Vlooswijken, Wulverhorst en de
Haar uitgezet. Het kronkelende verloop van de Haardijk volgt de

bredere en hogere stroomrug ter plaatse. De achtergrens werd pas
vastgesteld toen polders Waarder, Noord-Linschoten (vanuit de
Lange Linschoten) en het tussengelegen Diemerbroek ter ontgin-
ning waren uitgegeven.

Ten westen van de Lange Linschoten tonen de ontginningen
een regelmatig kavelpatroon, maar van een grootschalige opzet is
geen sprake. Op een vreemde manier sluiten de verkavelingsblok-
ken, die vanuit verschillende rivierdijken zijn ontgonnen, op elkaar
aan. Een vaste kaveldiepte is hier niet toe gepast. Met financiële
steun van de bisschop kon eind 13de eeuw de ontginning in deze
Stichtse uithoek worden voltooid.

Noord IJssel ontginningen
De ontginningen vanaf de Noord IJsseldijk bestaan van west naar
oost uit de blokken Hekendorp, Snelrewaard, IJsselveld, Mastwijk,
Achthoven en weer een IJsselveld. Hekendorp heeft de Ruigeweidse
Weg als achterkade, waarvan een deel werd benut als basis voor de
restontginning Ruige Weide. Opweg-Hoogeind was de westelijke
zijkade, nu deels op Zuid-Hollands grondgebied. De Papekopper-
dijk fungeerde als oostelijke zijkade. Deze kade is gebruikt als 

De Reijerscopsche Wetering en Kade in westelijke richting met de door-

snijding door de A12 van de polder Bijleveld. De onregelmatige uitstulping

van het boerderijenlint moet al in de late middeleeuwen hebben plaats

gevonden. Mogelijk heeft dit te maken met de vestiging van een uithof van 

de Johannieters. De boerderij staat op een topografische kaart van rond 1900

nog vermeld als ‘Uithoef’. Op de voorgrond links de Blindeweg als deel van

de oude verbinding tussen Harmelen en Montfoort. Voorbij de uitstulping

loopt de Wipmolenvliet naar de Oude Rijn. Op de achtergrond de Hollandse

Kade als achtergrens van de ontginningen Reijerscop en Rapijnen.
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eenzijdige basis voor het blok Papekop. De Zuringkade vormde de
scheiding tussen Klein en Groot Hekendorp. Tussen Oudewater 
en Montfoort heeft de ontginning Noord-Linschoten een gemeen-
schappelijke wetering met Zuid-Linschoten en Snelrewaard, 
precies tussen beide rivieren. IJsselveld loopt tot de zijkade van
Rapijnen en Cattenbroek. De meer onregelmatige verkavelingen
van Mastwijk en Achthoven zijn in feite restontginningen tussen
de al ontgonnen oeverwallen van de IJssel en de achtergrens van

Reijerscop, de Oude Wetering. Ook tussen de Meerndijk en de
Randdijk ligt zo’n rest ontginning, het IJsselveld, dat een stukje
Nedereindseweg en de IJsselwetering als achterbegrenzing heeft. 

Nederzettingen 
Langs de ontginningsassen concentreerde zich de bebouwing 
in een enkel of dubbel lint. Bij de oudere ontginningen langs 
de rivieren kwamen de boerderijen op enige afstand daarvan 

De stad Oudewater met de kerk bij de samenkomst van de Lange Linschoten (het Oude Water) en de Hollandsche IJssel. Op de voorgrond de contouren van de

zuidelijke vestingwerken uit omstreeks 1740.
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te staan, zoals langs de Oude Rijn ten westen van Woerden 
(Barwoutswaarder), langs de Leidsche Rijn (Nijevelt) en ten noor-
den van de IJssel, bij Mastwijk en Achthoven. Het direct kunnen 
bereiken van het achterliggende land was hiervan de reden. Een
moeizame doorgraving van de hogere oeverwal voor vaarsloten
landinwaarts was zo niet nodig.

Historische kernen in het gebied zijn het 9de-eeuwse brink-
dorp Vleuten en de kerkdorpen Harmelen en Linschoten uit de 
eerste helft van de 12de eeuw. De Meern is ontstaan als lintverdich-
ting op de kruising Leidsche Rijn-Meerndijk.

Woerden
De strategische ligging op de kruising van de Oude Rijn en de 
Linschoten was voor de Romeinen aanleiding hier een castellum te
bouwen. Veel later, in 1159, trachtte bisschop Godfried van Rhenen
zijn macht te versterken door de bouw van een strategisch kasteel.
In 1280 moest hij het veld ruimen voor de Hollandse graaf Floris V.

Rechts • Ten westen van Oudewater ligt in de polder Klein Hekendorp de

touwfabriek van Van der Lee uit 1882. Naast het bijna weggeconcurreerde

hennep uit de omgeving ging men hier ook sisal verwerken. Uniek is de 

350 meter lange baanschuur voor het slaan van driestrengtrossen. 

Onder • Bij Veldhuizen, tussen de Reijerscopper Dijck en de Oude Wetering,

zien we op deze prekadastrale kaart uit 1641 ook achter de boerderijen 

enkele eendenkooien liggen, zij het vereenvoudigd met slechts één vangarm.
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In 1372 kreeg Woerden stadsrechten en werd een vijfhoekig stede-
lijk gebied door omwalling afgebakend. In de zuidoosthoek van 
de stad verrees vanaf 1405 het huidige kasteel; stadsmuren met
poorten volgden in 1470. Na verwoesting door de Fransen in 1672
werd Woerden binnen de Oude Hollandse Waterlinie geplaatst. 
De vestingstad kreeg in 1710 een tweede omgrachting. Als dijk-
nederzetting groeide Woerden uit tot een plaats waar kaas werd ver-
handeld en tot centrum van de dakpanindustrie langs de Oude
Rijn. In 1961 is de rivier binnen de stad gedempt. In hoog tempo
volgde een sloop- en vernieuwingscampagne en een explosieve 
stedelijke groei buiten de omgrachting.

Oudewater
Oudewater ontstond omstreeks 1100 in een meanderbocht van de
Lange Linschoten, bij de samenkomst met de Hollandsche IJssel.
Vóór 1260 werd de Lange Linschoten als restant van de vroegere
loop van de Hollandsche IJssel (via Linschoten naar Montfoort) 
nog het ‘Oude Water’ genoemd. Vermoedelijk in 1265 verleende 
de bisschop stadsrechten aan Oudewater. Omstreeks 1280 werd de
stad aan Holland verpand, waarna het in 1321 stadsmuren kreeg. 
Na verwoesting door de Spanjaarden in 1575 brak een grote bloei-
periode aan als centrum van de touwslagerij. Oudewater was toen
tweemaal zo groot als Montfoort. Overal in de stad verrezen rijke

Het Huis te Linschoten uit 1638 kreeg omstreeks 1720 een grand canal als centrale as op het huis. Rond 1834 wijzigde J.D. Zocher jr. het formele park in 

landschapsstijl. Linschoten is de enige grote buitenplaats in het westelijk deel van de provincie.
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koopmanshuizen. Kort na het rampjaar 1672 werden vesting-
werken rondom de stad aangelegd. Als vestingstad van de Oude
Hollandse Waterlinie kreeg Oudewater in 1740 nieuwe vesting-
werken (zie kaart op p. 121). De afnemende touwnijverheid werd niet
gecompenseerd door nieuwe inkomsten uit handel en baksteen-
fabricage, zoals in Woerden. Door armoede heeft Oudewater eeu-
wenlang nauwelijks vernieuwingen gekend, waardoor de 17de-eeuw-
se stadskern veel gaver bewaard is gebleven dan die van Woerden.

Uithoven en ridderhofsteden
Geestelijkheid en adel kregen steeds meer invloed en gingen een
belangrijke rol spelen in het ontginningsproces. Er werden uit-
hoven gesticht als administratieve centra voor de ontginningen,
zoals het Hof ter Weyde door de Johannieters bij de Vleutense
Vaart. Een merkwaardige knik in de Reijerscopsche Wetering
onder Harmelen geeft de plek aan waar een andere uithof van 
de Johannieters heeft gestaan. 

Lokale en regionale heren klommen op de sociale ladder. Daar-
bij paste een zekere status. In de 13de en 14de eeuw bouwden zij
verdedigbare woontorens binnen een vierkante of rechthoekige
omgrachting. De bisschop probeerde met privileges deze heren
aan zich te binden. De stevige stroomruggen van de Oude Rijn-
lopen vlakbij de bisschopsstad waren ideale vestigingsplaatsen. 
De meeste ridderhofsteden kwamen dan ook in het noordelijk deel
te staan, zoals Den Hoed, Den Engh en De Haar. De Voorn, Huis te
Vleuten, Den Ham (= zijham Rijnloop) en Huis te Harmelen ves-
tigden zich op de oude stroomrug. Nijevelt en Batestein kwamen
aan de zuidzijde van de Leidsche Rijn. Ook langs de Nedereindse-
weg lagen diverse hofsteden, waaronder Everstein, Rijnenburg, 
Rijnestein, Batau en Vronestein. De Linschotense stroomrug werd
benut door Wulverhorst, Huis te Linschoten, Nes en Heulestein.
Van de meeste zijn slechts sporen van omgrachtingen terug te vin-
den. Den Ham bij Vleuten, karakteristiek gelegen in een bocht van
de rivier, is de enig overgebleven woontoren in het gehele gebied. 

Transformatie tot buitenplaatsen heeft hier nauwelijks plaats-
gevonden. Wel is vanaf 1637 in het westen, op de stroomrug onder
Linschoten, een groot nieuw landgoed met grand canal gesticht, 
het Huis te Linschoten. In 1834 veranderde de landschapsarchitect
J.D. Zocher de formele tuin in een groot landschapspark.

Klei, hennep en turf
Vanaf de 14de eeuw tot ver in de 18de eeuw is langs de Oude Rijn 
en de Lange Linschoten klei afgegraven voor de Woerdense dak-
panovens, die zich voornamelijk aan de westzijde van de stad
bevonden. Grootschalige afgraving van klei, maar ook van turf,
vond in de 17de eeuw plaats. De onbruikbaar geworden afgegraven
grond werd met bos beplant. Ten zuiden van de Breudijk bij 
Harmelen leidde dit afvletten tot waterplassen en tot een patroon
van brede vletsloten, zoals het Vijverbos. Voor de Oudewaterse
touwslagerijen werden in de ontginningslinten direct achter de
boerderijen hennepakkertjes aangelegd met verbrede sloten voor
het ‘roten’, het weken van de stengels. Doorgaans ver weg van 
het boeren bedrijf, achter in de percelen, kwamen eendenkooien 
te liggen als extra bron van inkomsten. In de polder Haarrijn en 
bij de Middelwetering in Heycop liggen ze nog.

De polders Rietveld en Barwoutswaarder, ten westen van Woerden.

Het Vijverbos aan de Breudijk bij Harmelen als resultaat van kleiwinning.
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Waterbeheersing
Waterbeheersing en betere verbindingen hebben zich over het
algemeen beperkt tot het ‘opdikken’ van bestaande middeleeuwse
lijnen in het gebied. In 1285 werd de Hollandsche IJssel bij de Lek
afgedamd, waardoor een betere waterlozing mogelijk werd. In 1321
brak de Noord IJsseldijk op verschillende plaatsen door. Grote
delen van Het Sticht kwamen toen onder water te staan. Kort daar-
op besloot men een keerkade tegen het ‘Bovendamse’ Lekwater
aan te leggen, de Meerndijk. Nog in 1747 brak deze dijk door. 
Een wiel, de Waagkuil geheten, herinnert daar nog aan. 

Eind 14de eeuw moest voor de steeds verder wegzakkende pol-
ders gezocht worden naar nieuwe afwateringsmogelijkheden. In
1385 werd daartoe de Heicop naar de Vecht bij Breukelen gegraven,
in 1413 gevolgd door de Bijleveld, helemaal naar de Amstel. Op de
Vecht waterden ook de noordelijke ontginningen af via de Proost -
wetering en de Haarrijn, die al begin 13de eeuw waren aangelegd. 

Vanaf de tweede helft van de 14de eeuw moesten windbemaling,
bredere molenvlieten, extra weteringen en kaden zorgen voor het
drooghouden van de ontginningen. Onder Harmelen kwamen niet
minder dan vijf molenvlieten op de Oude Rijn uit. Door verzanding
van de Rijnloop besloot men op de Hollandsche IJssel te lozen. 
In 1366 werden hiertoe bij Hekendorp twee kanalen gegraven tus-
sen de Oude Rijn en de IJssel: de Enkele en de Dubbele Wiericke,
beide met een sluis te Goejanverwelle. Dichtslibbing van de 

Hollandsche IJssel werd midden 15de eeuw aanvankelijk opgelost
door getrapte molenbemaling. Versnelde bodem daling was echter
het gevolg. De afwatering werd weer omgedraaid naar de Oude
Rijn, via de Linschoten. Hierdoor was in de 17de eeuw onder ande-
re de aanleg van de Broek molenvliet op de Kromwijker Wetering
nodig. Drie oude boezems op de IJssel in de Hekendorpse polder
verloren daardoor hun functie. In die periode ontstond een voort-
schrijdende opdeling van de percelen in bouwland, weidegrond 
en hooiland, ieder met een eigen zomerpeil. Deze versnipppering
leidde tot een verdere compartimentering van de polders.

1600-1800 • Vervoer en verdediging 

Vaarwegen
Vervoer over water tussen Utrecht en Leiden nam toe. Vanaf 1385
werd de Leidsche Rijn in gedeelten verbreed. In 1663 werd de oude
verbinding via de Vleutensewetering gewijzigd in het huidige 
tracé tussen de Rijksmunt en de Catharijnepoort. Tegelijk met
deze verbinding kreeg de stad op initiatief van burgemeester
H. Moreelse een eerste uitbreiding met een recht hoekig vaarten-
stelsel ten westen van de Catharijnesingel. Op de zuidoever van 
de Leidsche en Oude Rijn werd voor de op komende trekvaart een
jaagpad aangelegd. Tussen Harmelen en Woerden is dit jaagpad
nog goed zichtbaar. Ook langs de noordzijde van de Hollandsche
IJssel, op de zomerkade, kwam een jaagpad, evenals langs de 
westzijde van de Linschoten. Met de aanleg van zandpaden van
Utrecht naar Harmelen en Kockengen werden begin 17de eeuw
ook de verbindingen over land verbeterd. Een plan uit 1554 om een
scheepvaartverbinding te maken tussen Montfoort en Amsterdam
kwam pas in 1613 tot uitvoering. Toen werden de Mont foortsche
Vaart en de Jaap Bijzerwetering gegraven als vaarroute, via de 
Korte Linschoten, tussen Montfoort en Woerden.

Landwegen
Als dwarsverbindingen tussen de Oude Rijn en de Hollandsche
IJssel fungeerden de Meerndijk en de Engerdijk. Een derde oude
dwarsweg was de Blindeweg, die de IJsseldijk via de Kerkweg 
met Harmelen verbond. Kaden en rivierdijken werden benut 
als wegen. Uitzondering hierop was de Noord IJsseldijk tussen
Hekendorp en Oudewater. In 1645 werd hier niet op de dijk, maar
langs de voet ervan een (kerk)pad aangelegd. Na 1850 deed deze
dijk geen dienst meer als waterkering en werd hij op een aantal
plaatsen zodanig doorgestoken dat men gemakkelijk naar het 
achterliggende land kon komen. 

Oude Hollandse Waterlinie
In het rampjaar 1672 werd de kracht van een waterlinie aan -
getoond, toen een 100.000 man sterk Frans leger vastliep in de
Oude Hollandse Waterlinie. Alleen de Oude Rijn bleek een kwets-
baar acces na een Franse doorbraak naar Woerden en Bodegraven.
Ook de hogere stroomrug tussen de vestingsteden Oudewater en
Woerden was een gevaarlijk acces. Om deze te verdedigen werd 
in 1796 over de volle breedte de Linie van Linschoten aangelegd.
Hoewel grotendeels afgegraven omstreeks 1840 is deze linie als
groene structuur nog steeds goed in het open land te zien. 

Eind 18de eeuw werd dwars op de IJsseldijk tussen Montfoort
en Oudewater een tweede linie, De Pleit, aangelegd. Sporen van de

Op deze topografische kaart uit 1849 zijn de middeleeuwse ontginningen

bij de Vaartsche Rijn ten zuiden van Utrecht nog geheel te volgen. 
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omgrachting zijn nog enigszins zichtbaar. In 1740 werd ten oosten
van Woerden, dwars op de zuidelijke Oude Rijndijk, het Fort Oranje
aangelegd. Het is nu geheel in de bebouwing is opgenomen. Ook
kwam Fort Kruipin aan de overzijde, bij de weg naar Kamerik, tot
stand (zie kaart op p. 120).

1800-1900 • Kaas en baksteen 
De aanleg van de rijksstraatweg langs de Rijn tussen Utrecht en
Leiden in 1828 bracht het gebied economisch niet veel verder. Ook
de spoorlijnen Utrecht-Rotterdam in 1855, Breukelen-Harmelen in
1869 en Woerden-Leiden in 1878 hadden weinig invloed. Alleen
Woerden, centrum van de kaashandel, profiteerde van de betere
verbinding en breidde zich buiten de omwalling van de vestingwer-
ken uit. Na 1850 verplaatste de Woerdense baksteenfabricage zich
naar de nieuwe grootschalige steenfabrieken langs de Hollandsche
IJssel, die toen werd gekanaliseerd. Hier vond echter 
geen afgraving plaats maar kleislibwinning tussen rivier en dijk.
Speciale rieten bezink reservoirs werden hiertoe in de binnenboch-

ten, waar het meeste klei bezonk, aangelegd. Dit zien we vooral bij 
Willeskop, Mastwijk en Achthoven, waar zo’n tien steen fabrieken
kwamen te staan. De steenfabriek De Eersteling uit 1868 was de
eerste(ling) van ons land die een ringoven kreeg. Begin 20ste eeuw
werd de ijsselsteen ongeschikt verklaard voor de woningbouw,
waarop de steenfabrieken langs de rivier sloten en verdwenen.

1900-2014 • Doorsnijding, dynamiek en een 
droomkasteel
Omstreeks 1900 werd door bouwmeester P. Cuypers samen met
tuinarchitect H. Copijn het imposante kasteel De Haar aangelegd
op de ruïne van de middeleeuwse voorganger, met stijltuinen en 
al. Daarbij werd een compleet dorp afgebroken en opnieuw op-
gebouwd als romantisch brinkdorp. 

Na 1900 veranderde het agrarisch gebied rondom Vleuten en
in de Harmelerwaard in een uitgestrekt kassengebied. Het verarm-
de Oudewater kreeg een economische impuls met de vestiging van
een ijzer- en veevoederindustrie langs de Hollandsche IJssel.

In 1554 kwam burggraaf Johan IV van Montfoort met een plan voor een vaarroute tussen Montfoort en Amsterdam. Pas in 1613 volgde de realisatie met de

Montfoortsche Vaart naar Linschoten, daarbij gebruikmakend van de bestaande Cattenbroekerwetering. Rechts de Vecht met Utrecht, links kronkelt de Grecht.
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Boven • Ontwerptekening van het park van kasteel 

De Haar uit 1909 door tuinarchitect Hendrik Copijn.

Rond het kasteel liggen diverse formele deeltuinen,

terwijl het park in landschapsstijl is vormgegeven.

Vanuit het kasteel zijn er naar bijna alle zijden zicht-

lijnen en zichtassen geprojecteerd. Het ontwerp is

enigszins gewijzigd uitgevoerd, onder meer met een

langer grand canal. Copijn voerde 7.000 volwassen

bomen aan uit de Heuvelrug om het park direct een

waardige indruk te geven! Oorspronkelijk was een

nog groter park voorzien, met een uitbreiding in 

westelijke richting.

Links • Kasteel De Haar in noordelijke richting. Temid-

den van verschillende stijltuinen werd vanaf 1894 op

de oude kasteelruïnes een nieuw kasteel gereconstru-

eerd door P.J.H. Cuypers. De dorpskerk werd de kapel

van het kasteel, maar het dorp zelf moest wijken voor

de aanleg van een 100 ha groot park. Aan de oostzijde

ontwierp de bouwmeester een nieuw, geïdealiseerd

brinkdorpje, Haarzuilens. 
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In het kielzog van de industriële ontwikkeling langs het 
Merwedekanaal werd Utrecht aan deze zijde snel uitgebreid met
de arbeidersbuurt Lombok, gevolgd door interessante sociale
woningbouwcomplexen in Zuilen. Rond de kruising van het
kanaal met de Leidsche Rijn vinden we nog een zeer karakteristiek
industrieel landschap met sluizencomplex, Rijksmunt en enkele
fabrieken, waaronder de sojafabriek Cereol. Complete verstede-
lijking vond plaats in de wig tussen de Vaartsche Rijn en het 
Merwedekanaal met de bouw van Rivierenwijk na de Eerste Wereld-
oorlog. De 17de-eeuwse stadsuitleg van Moreelse werd spoorweg-
gebied en werd bebouwd met de Dichterswijk. Aan de westzijde
vestigde zich de Jaarbeurs.

De A12 tot en met het verkeersplein Oudenrijn kwam nog net
voor de Tweede Wereldoorlog gereed, gevolgd door de A2 in 1953.
Recentere verbreding van de A12 heeft het middeleeuwse cope-
landschap tussen de Oude Rijn en de Hollandsche IJssel zwaar
doorsneden. In 1921 werd tussen Linschoten en Woerden een 
nieuwe weg aangelegd, die begin jaren vijftig deel ging uitmaken
van de M.A. Reinaldaweg (N212) tussen Woerden en Montfoort. 

De omleiding bij Linschoten dateert uit 1961. In 1968 kreeg de
Noord IJsseldijk als provinciale weg bij Achthoven een nieuw
tracé, waardoor de huizen verder van de weg kwamen te liggen.

Zonder rekening te houden met het historische landschap werden
in de jaren zestig en zeventig van de 20ste eeuw de meeste stads-
en dorpskernen uitgebreid met nieuwbouwwijken en bedrijfster-
reinen. Gericht op het Amsterdam-Rijnkanaal werden tussen 1959 
en 1962 Transwijk en Kanaleneiland gebouwd. Hoograven, aan 
de oostzijde van de Vaartsche Rijn, kwam iets eerder tot stand en
was de eerste grote Utrechtse uitbreiding die volgens het nieuwe
stedenbouwkundig ‘stempelplan’-concept van het Rotterdamse 
Pendrecht werd aangelegd. Bij de Vinex-locatie Leidsche Rijn is
bewuster omgegaan met de historische waarden, maar door het
grootschalige karakter ervan is het beeld ingrijpend gewijzigd.
Woerden is een grote groeikern geworden met nieuwbouw tussen
het spoor en de A12.

DEELGEBIEDEN – OUDE RIJN

Park Voorn ingeklemd tussen de A2 en de nieuwbouw van Leidsche Rijn. De beide 15de-eeuwse torentjes van het oude huis zijn nog net zichtbaar. 
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De Vecht 
een streek van handel en vertier

‘O Vecht! gy geeft myn Zangnimf stof, Nu gy haar oog vergunt t’aanschouwen

Uw Hoven, Boomgaardts, en Landtsdouwen, Om ruim te weiden in uw’ lof.

Zy streeft langs uwe waterboorden, Verzelt met menig lustpaleis, 

Waar in de Bouwkunst leeft naar eisch: O Pronkjuweel van Neerlandts oorden!’

Lucas Rotgans, Poezy van verscheidene mengelstoffen, 1735. 

4

 0217 TT 192-432 her.qxp_  0405 chs 1-74  16-02-17  17:25  Pagina 288



289DEELGEBIEDEN – DE VECHT

KARAKTERISTIEK

Internationaal vermaard en karakteristiek voor het stroom gebied
van de Vecht en de Angstel zijn de vele 17de- en 18de-eeuwse bui-
tenplaatsen met hun koepelkamers en theekoepels aan het water.
Amsterdamse kooplieden hebben hier hun zomerverblijven laten
bouwen en de oude kastelen omgevormd tot buitenplaats. Aan de
Vecht, tussen Maarssen en Loenen, ligt de grootste, bijna aaneen-
gesloten gordel van buitenplaatsen. 

Elders langs de rivieren, met name aan de Angstel en het Gein,
geven half open boerderijlinten met een enkele buitenplaats het
gebied een hoge belevingswaarde. Direct aan de rivieren liggen
kleine en nog gave historische kernen, zoals de kasteeldorpen
Vreeland, Nieuwer ter Aa en Oud Zuilen en de dijkdorpen Maars-
sen, Breukelen, Nigtevecht en Loenen. De vestingplaats Nieuwer-
sluis verenigt de Oude en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Diverse strategisch gelegen (resten van) kastelen en verdedigings-
werken getuigen van de strijd tussen Het Sticht en Holland. Tus-
sen de Vecht als primaire en de Aa/Angstel als secundaire handels-
route vanuit de stad Utrecht liggen enkele historische dwarsver-
bindingen. Voorbeelden zijn de Nieuwe Wetering en de resten van
de oudere Stadswetering. De Kerklaan tussen Loenen en Loener-
sloot en de Veltgenslaan tussen Vreeland en Nigtevecht liggen op
de stroomruggen van oude Vechttakken.

De latere industriële en stedelijke ontwikkeling heeft zich vanuit
Utrecht aan nieuwe noord-zuid transportassen gehecht. Deze 
nieuwe lijnen doorsnijden weliswaar de oude ontginningen, maar
hebben grootschalige ontwikkelingen langs de rivieren voorkomen.

HOOFDSTRUCTUUR

� Buitenplaatsen op de Vecht gericht, met name tussen 
Maarssen en Loenen.

� Half open boerderijlinten langs de Angstel, het Gein en de 
Vecht.

� Historische dorpen langs de rivieren.
� Historische dwarsverbindingen tussen de rivieren.
� Vesting Nieuwersluis.
� Industriezone Utrecht-Maarssen.

GESCHIEDENIS

Tot 1000 • Eerste bewoning en kernvorming 
De Vecht is ruim vierduizend jaar geleden als veenstroom ont-
staan. Vanaf een punt dat oorspronkelijk bij Vechten lag ontstond
een noordelijke aftakking van de Rijn die uitmondde in het Flevo-
meer. De Aa, de Angstel en het Gein zijn op hun beurt aftakkingen
van de Vecht. Daar waar de rivier aan de oostkant om de oude stad
Utrecht heen liep, ligt nog een overblijfsel van de toenmalige
Vecht, de Grift. De Drecht was een veen riviertje dat bij Loosdrecht
ontsprong.

Met het verlanden van de Vechtloop tussen Loenen en Loener-
sloot, nu de Slootdijk, werd een jongere oostelijke tak actief, de

huidige Vecht. Dit ging ten koste van de Angstel. Ook tussen 
Nigtevecht en het Gein slibde een zijtak dicht. De Velters laan loopt
nu over de stroomrug ervan. In de 9de eeuw kreeg de Vecht haar
huidige uitwatering bij Muiden.

Kernvorming en kerstening
De Vecht en de Aa-Angstel bezitten één tot maximaal twee kilome-
ter brede stroomgordels. De oudste bewoning, uit de IJzertijd en
de Romeinse tijd, was gesitueerd op de hoger gelegen oeverwallen.
Sporen uit deze perioden liggen tamelijk diep in de bodem en zijn
meestal volledig afgedekt door jongere afzettingen. 

Al in de Romeinse tijd was de Vecht een vaarroute naar het
noorden. Vanaf de vroege middeleeuwen werd de Vecht voor
Dorestad een belangrijke waterweg voor de handel met de 
Oostzeelanden. Diverse plaatsnamen dateren uit deze periode,
zoals Lona (Loenen), Marsna (Maarssen), Attingahem (Breukelen),
Abecenwalde (Abcoude) en Zwesen (Zuilen). In de Frankische
periode strekte zich aan beide Vechtoevers het graafschap 
Nifterlake uit. 

In de 8ste eeuw werd het gebied door de missionarissen 
Bonifatius en Liudger gekerstend. Het is bekend dat Bonifa tius
een tijdje in Breukelen is geweest en daar een kerk heeft gesticht.
Ook in Loenen werd al vroeg een kerk gesticht, in de 10de eeuw. 
Vóór de 10de eeuw waren delen van de oeverwallen langs de Vecht,
vooral tussen Utrecht en Breukelen, bewoond en ontgonnen. 
Eerste kernvorming ontstond bij Ter Aa, Oud Zuilen en Maarssen.
In de vork van de Vecht en de Aa kwam Breukelen tot ontwikke-
ling. Loenen ontstond op de splitsing van de Vecht en een rivier-
tak van de Angstel. In het noorden, waar de Angstel, Holendrecht 
en het Gein bij elkaar komen, ontstond Abcoude, waar in de 
eerste helft van de 12de eeuw een kerk werd gesticht. Aan de 
nederzetting Dorssen bij Vreeland herinnert alleen nog de naam
Polder Dorssewaard. Al deze kernen hebben een hoge archeo-
logische verwachtingswaarde.

Boven • Grachtbebouwing van Maarssen.

Links • De buitenplaatsgordel aan de Vecht bij Maarssen met zicht op 

Doornburgh en Goudestein.
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1000-1600 • Kastelen en ontginningen
De ontginning van het Vechtgebied en de bouw van een twintigtal
kastelen werd geheel vanuit Utrecht geregisseerd. De Vecht was
namelijk als handelsroute naar de landen van de Oostzee van
levensbelang voor de ontwikkeling van de stad Utrecht. Beheersing
en bevaarbaarheid waren de eerste punten van aandacht. Kastelen
en grillige grenzen getuigen nog steeds van de eeuwenlange con-
flicten tussen Het Sticht en Holland om controle over de rivier.

Vecht als vaarroute 
Midden 10de eeuw kwamen door een schenking van koning 
Otto I grote delen van het gebied in handen van de bisschop van
Utrecht. De eeuwen daarna noodzaakten binnen komend 
zeewater en verzanding van de Vecht tot diverse maatregelen. 
Vanaf de Utrechtse Weerdpoort werd in 1148 een eerste verbinding
gegraven naar de Oude Vecht. In 1338 werd een geheel nieuw, 
ruim 1100 meter lang kanaal gegraven, dat tussen de Rode Brug 
en de sluis van Oostveen een meander van de Vecht afsneed. Bij
Vreeland had men al omstreeks 1260 een Vechtbocht afgesneden.
De aanleg van de Reevaart in 1631 bij Nederhorst den Berg verkortte
de vaarroute aanzienlijk. Ook bij de Angstel, ten westen van 
kasteel Abcoude, vond een bochtafsnijding plaats.

Na de stormvloed van 1173 kregen de Vecht en de Aa/Angstel
een dijk langs hun oevers. Op de westoever kwam deze hier en daar
op enige afstand van de rivier te liggen, met name tussen Breuke-
len en Loenen. Tussen Baambrugge en Abcoude volgt de dijk

Kasteel Oudaen door D. Stoopendaal in 1791. Oudaen werd rond 1300 gesticht en tussen 1450 en 1550 uitgebreid. De belangen van de eigenaar lagen in Utrecht,

waar aan de Oudegracht een gelijknamig huis staat. 
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tot 1000 

De Vecht
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1000-1600

De Vecht
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1600-1800

De Vecht
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1800-1900 

De Vecht
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1900-2014

De Vecht
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(Horn) aan de westzijde van de Angstel een vroegere loop, om het
oude Hoogland heen. Om het inkomende zeewater te kunnen
keren, werd eind 12de eeuw een eerste sluis ten zuiden van Breuke-
len aangelegd, later gevolgd door een tijdelijke dam bij Vreeland.
Deze werd in 1437 door de Hinderdam vervangen. Ten noorden van
deze dam zwaaide Holland de scepter. Met de bouw van de Weerd-
sluis in 1609 kon de Vecht van het stadswater van Utrecht geschei-
den worden. De Angstel was van belang voor de route naar Amster-
dam. In de 13de eeuw werd de Stadswetering gegraven, waardoor
het dichtgeslibde deel tussen Ter Aa en de Vecht weer bevaarbaar 
werd. De Nieuwe Wetering, iets noordelijker gelegen, verving
vervolgens in 1446 de Stadswetering.

Bij de aanleg van de Oude Hollandse Waterlinie werd rondom de
sluis in de Vecht in 1672 een fort gebouwd, dat na de uitbreiding
van de verdedigingswerken in 1745 uitgroeide tot het vestingstadje
Nieuwersluis. Toen werd ook de grote zeesluis bij Muiden aan-
gelegd, als laatste regulering van het zeewater. De Oude Hollandse
Waterlinie werd in 1796 nog versterkt met een aarden linie bij
Nieuwer ter Aa.

Ontginningen
De oudste ontginningen vonden op en vanaf de oeverwallen plaats
in onregelmatige blokvormige verkavelingen. Als gevolg van
afdamming van de Kromme Rijn in 1122 zakte het waterpeil en 
kon ook het komgebied tussen Vecht en Angstel in cultuur worden
gebracht. Als achtergrens van de onregelmatige strookvormige 
ontginningen werd de Indijk opgeworpen, in noord-zuidrichting,
midden tussen de beide rivieren. In de polder Baambrugge-Oost-
zijds is nog goed te zien hoe de percelen naar de Indijk toe in enke-
le slagen zijn uitgezet. Ten noorden van het Gein werd de Ruwels-
wal-Hollandse Kade de achterkade van de ontginningen. Vanaf de
13de eeuw diende deze tevens als grens tussen Utrecht en Holland.
Tussen Loenersloot-Loenen en Oud Aa-Breukelen is het gebied
ontgonnen met dwarswatergangen tussen beide rivieren. De 
Honderdsche Wetering diende als achtergrens van de ontginning
vanaf de Angstel, terwijl de Evenaarswetering in oost-westrichting
de achtergrens vormde van de Breukelerwaard. Als ontginnings-
basis van deze voor 1240 drooggemaakte poel fungeerde de 
Breukelerwaardse Dijk (voorheen Bisschopsdijk), die met een 
grote boog de oeverwal van de Aa en een stukje van de Vecht 
volgde tot aan de Stadswetering bij Sterreschans.

Gezicht op het dorp Loenen met theekoepels aan de Vecht, tekening door Jan de Beyer omstreeks 1750. 
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Na de ontginningen werd ten zuiden van de Slootdijk de Holland-
sche Wetering gegraven als molengang en als vaarweg tussen de
Vecht bij Nieuwerhoek en de Angstel bij Loenersloot. In 1385 werd
tussen de Bisschopsdijk en de Kerkvaart van Breukelen de Heycop
gegraven als afwateringskanaal van het veengebied in het westen.
De Heycop mondde ten noorden van Breukelen in de Vecht uit,
tegenover Queekhoven.

Kastelen
In de loop van de 12de eeuw kwamen ook de ontginningen aan
weerszijden van het rivierengebied op gang (zie deelgebieden Vecht-
plassen en De Venen). De bisschop van Utrecht voerde een strakke
regie. Hij besteedde de uitvoering uit aan kapittels, plaatselijk al
aanwezige ontginners en loyale leenmannen. Vanaf de Vecht 
werden de ontginningen aangepakt, waarbij men de zijgrenzen 
van de oude domeingoederen op de oeverwallen voortzette, zoals
bij het oude Proostdij gerecht, waar de ontginning van het Breuke-
lerveen vanaf 1180 startte. 

De eerste kastelen verrezen langs de toen goed bevaarbare Aa 
(Aastein, Ter Aa, Ruwiel), van waaruit de ontginningen in weste-

lijke richting van start gingen (Oukoop). Na omstreeks 1250 verre-
zen de meeste kastelen langs de Vecht, doorgaans op strategische
plekken in een bocht of bij een watergang. Niet alleen de Utrechtse
leenmannen, maar ook de bisschop zelf liet kastelen optrekken.
Om de bedreigde noordgrens van Het Sticht te beschermen, sticht-
te bisschop Hendrik van Vianden in 1252-1259 het kasteel Vreeland,
wat ‘vrede met Holland’ betekende. In 1265 kreeg Vreeland stads-
rechten, maar van de geplande stadsaanleg kwam weinig terecht.
Omstreeks diezelfde tijd stimuleerde de bisschop zijn invloedrijke
leenman Sweder van Zuilen tot de bouw van een tweede kasteel,
strategisch direct onder Abcoude gelegen. Na 1490 zou dit kasteel
de rol als grensburcht van Vreeland overnemen. In 1529 liet Karel V
het kasteel Vreeland slopen om met de stenen ervan de dwang-
burcht Vredenburg in Utrecht te bouwen.

In het zuiden, rondom Maarssen, kon de bisschop zijn leen-
mannen met de kastelen Zuilen, Oudaen, Ter Meer en Snaefsburg
aan zich binden. Die binding ging moeilijker in het noordelijk
gedeelte. Hier heerste de Hollandse graaf met zijn beleende 
kastelen Gunterstein, Nijenrode en Mijnden. Loenersloot was een 
Gelders leen, dat eind 14de eeuw in Utrechtse handen kwam. 

Met de bouw van Goudestein in 1628 begon de ontwikkeling van de buitenplaatsen aan de Vecht. Op deze kaart uit 1690-1691 staan 40 kleine buitenplaatsen, die 

allemaal door Joan Huydecoper zijn ontwikkeld. Hij was dan ook de opdrachtgever van deze grote kaart van Philip Bouttats waarvan hier een uitsnede wordt getoond. 
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Uit geldnood moest bisschop Jan van Nassau het Loosdrechtse 
deel in het noordoosten verpanden aan graaf Floris V. In 1296 werd 
Floris V vermoord. Holland confisceerde daarop een groot stuk
grond ten westen van Loenen, inclusief kasteel Cronenburg van
Gijsbrecht van Amstel. Eind 14de eeuw veroverde Utrecht het weer
terug. Nu nog herinneren de polder Holland en de polder Sticht
aan deze grensstrijd. 

Boven • Restanten van het kasteel Abcoude aan de oude loop van de Angstel.

Het kasteel werd in de 13de eeuw gesticht als bisschoppelijk leen en was eind

15de eeuw een belangrijke grenspost van Het Sticht. Na een lange periode

van verval werd het in 1860 afgebroken. 

Onder • Tussen 1252 en 1259 bouwde bisschop Hendrik van Vianden het 

kasteel Vreeland ter bescherming van Het Sticht tegen de Gijsbrecht van

Amstel. Het strategisch aan een Vechtmeander gelegen kasteel kreeg stads-

rechten, maar van een stedelijke ontwikkeling kwam weinig terecht. In 1528

liet Karel V het kasteel ontmantelen om met de stenen ervan zijn dwang-

burcht Vredenburg in Utrecht te laten bouwen. Slechts een weiland, op de

foto in de voorste punt van de meander, resteert. 
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Boven • Detail uit de Caerte vande Vryheid der stadt Utrecht volgens decisie

van den jare 1539, uitgegeven door C. Specht in 1696. 

Rechts en onder • Slot Zuilen op de stroomrug tussen de Vecht en de 

Groeneweg. Het midden 13de-eeuwse Zuilen had een nauwe relatie met de

abdij van Oostbroek die, vanaf de Groeneweg, de Westbroekse ontginning

had opgezet. Na verwoesting in 1442 is het huis begin 16de eeuw weer op-

gebouwd. Midden 18de eeuw kreeg het als zomerhuis een nieuw sober 

classicistisch uiterlijk. Het zuidoostelijk deel van de gracht is toen gedempt

om een statig voorplein te maken. Het poortgebouw moet rond 1730 zijn

gebouwd. De slingerende groene omzoming van de gazons dateert uit het

begin van de 19de eeuw toen de weilanden in een landschapspark werden

getransformeerd. 
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Veel kastelen zijn in de 16de eeuw gesloopt. De Fransen verwoest-
ten in 1672 nog eens een aantal. De resterende kastelen zijn vervol-
gens veelal tot buitenplaatsen omgebouwd. Van de oorspronkelijke
twintig kastelen zijn alleen Loenersloot en Oudaen nog in redelijk
originele staat. Gunterstein, Zuilen en Nijenrode refereren met
hun omgrachtingen en architectuur nog enigszins aan hun voor-
gangers uit de middeleeuwen.

1600-1800 • Buitenplaatsen langs de Vecht
De aanleg van buitenplaatsen in de 17de en 18de eeuw langs de
Vecht, de Angstel en het Gein was een zeer Amsterdamse aangele-
genheid. Hoofdstedelijke kooplieden en regenten belegden hun
kapitaal in landerijen langs deze rivieren om er buitenplaatsen 
te stichten als zomerverblijf. In 1626 werd het jaagpad op de weste-
lijke oever van de Vecht tussen Utrecht en Breukelen doorgetrok-
ken langs de Angstel en de Amstel tot Ouderkerk. Hierdoor werd
de Vechtstreek met de trekschuit goed bereikbaar. Aan het eind van
de 18de eeuw lagen er zeker honderd grote en kleinere buitenplaat-
sen. Nu, begin 21ste eeuw, zijn er nog ongeveer veertig over.

Eerste aanleg
Opmerkelijk is dat de stichting van de buitenplaatsen niet in het
noorden begon, maar langs het zuidelijk deel van de Vecht, bij
Maarssen. Ten noorden van dit dorp stichtte Joan Huydecoper op
de oostoever in 1628 Goudestein (herbouwd in 1754), de eerste van
een reeks buitenplaatsen. Al in 1608 had zijn vader daar grond in
bezit, die de zoon zeer lucratief verkocht met de verplichting er 
buitenplaatsen te stichten. De reeks huizen in Maarssen, die nog
steeds bestaat, is het resultaat van deze vroege vorm van projectont-
wikkeling. Rond 1660 was Goudestein omgeven door zo’n veertig
kleine buitenplaatsen. Deze eerste buitenplaatsen waren vaak niet
meer dan verbouwde boerderijen, die een nieuw dwarshuis kregen.
De combinatie boerderij-buitenplaats is vooral langs de Angstel en
het Gein te vinden. Nieuwe buitenplaatsen werden aanvankelijk
volgens een T-vormige plattegrond gebouwd, zoals Huis ten Bosch
in Maarssen uit 1628 door architect Jacob van Campen.

Bloeiperiode
Na het rampjaar 1672 begon de bloeiperiode van de Vecht, die 
midden 18de eeuw een hoogtepunt bereikte. Amsterdammers 
kochten de door de Fransen verwoeste kastelen en boerderijen op 
en verbouwden deze tot luxe buitenplaatsen. Soms inspireerde de
oude feodale vormentaal, zoals bij Nijenrode, maar vaker werd een 
nieuwe opzet gekozen, zoals bij het in 1681 verbouwde Gunterstein.
Deze buitenplaats is het sterkste voorbeeld van het nieuwe type 
dat na 1650 als stadshuis aan de Vecht in verschillende varianten
voorkomt. 

Karakteristiek is het streng symmetrisch blokvormig huis met
ondergeschikte zijgevels, dat aanvankelijk in sobere classicistische
baksteenarchitectuur werd vormgegeven. In de 18de eeuw verrijk-
ten ornamenten in Lodewijkstijlen de blokvormige huizen, zoals
Vegtvliet uit 1747. Accent kwam te liggen op de oriëntatie naar de
Vecht. De gevel aan de rivier was de belangrijkste zijde van het huis
en kreeg naar Franse voorbeelden een uitgebouwde koepelzaal,
zoals bij Rupelmonde (1768), of een aangebouwde koepelzaal in
Amsterdamse trant, zoals bij Over Holland (1750). Voor een goed
uitzicht werden de buitenplaatsen bij voorkeur in een bocht van de
rivier gebouwd of zo geplaatst, dat ze zicht hadden op elkaar. Direct
aan het water van de Vecht verschenen tuinhuizen en theekoepels.
Als visitekaartjes stonden hier en daar aan de weg fraai gesmede

Koepel van Sterreschans gecombineerd met een boothuis.

Zicht op een karakteristiek stukje Vecht tussen Breukelen en Nieuwersluis.

Van links naar rechts de midden 18de-eeuwse buitenplaatsen Over Holland,

Sterreschans en Rupelmonde. Tussen Over Holland en Sterreschans loopt

de 13de-eeuwse Stadswetering als oude verbinding met de Aa en de Angstel.

Het beboste deel links op de voorgrond is de voormalige buitenplaats 

Hunthum. 
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toegangshekken. Een van de rijkste hekken is dat van Vredenhoff
onder Loenen.

De buitenplaatsen lagen binnen betrekkelijk kleine percelen
met hun assen doorgaans haaks op de Vecht, als een lint direct aan
elkaar grenzend en gescheiden door de sloten van het oude kavel-
patroon. Typerend voor deze buitenplaatsen was de sterke beslo-
tenheid van de formele en geometrische tuinen binnen onregel-
matige vierkanten en rechthoeken.

In de 18de eeuw werd de reeks buitenplaatsen op de oostoever in
Maarssen gecompleteerd. Het dorp kreeg toen een direct aan het
water gelegen statige bebouwing. Naar het noorden toe verschenen

op de westoever tussen Nieuwersluis en Loenen de grootste buiten-
plaatsen, waarbij de tuinen aan de overzijde van de Vecht werden
voortgezet. Het dorp Loenen werd getransformeerd tot een bijna 
stedelijke buitenplaats bebouwing langs de vroegere dijk, met de
achterzijde naar de Vecht gekeerd. Aan de oostzijde er tegenover
(Oud Over) kwam een aantal kleine buitenplaatsen tot ontwikke-
ling. Tussen Maarssen en Loenen ontstond een lint van buiten-
plaatsen. Voor de eigenaren was zien en gezien worden vanaf 
de Vecht bijna voorwaarde voor bestaan. In het noorden van het
gebied, rondom de kernen Vreeland, Loenersloot, Baambrugge 
en Nigtevecht, werden ook nog buitenplaatsen gesticht, maar niet
in een aaneengesloten lint.

Loenen aan de Vecht met op de voorgrond de legakkers van de Loenderveensche Plas en de gelijknamige watermolen.
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Boven • Na 1672 bleef slechts een ruïne over van het oude kasteel Gunterstein. In 1680 werd het huidige huis opgetrokken in een symmetrie op basis van 

de gulden snede, mogelijk naar ontwerp van de Amsterdamse architect A. Dorstman. De gelijktijdig aangelegde, geometrische tuin is op de gravure van De

Lespine en W. Swidde (omstreeks 1690) goed te zien. De zichtlaan is gericht op de centrale schoorsteen van het huis en op de kerktoren van Breukelen. 

Onder • De structuur van het park van Gunterstein is sinds de 17de eeuw nauwelijks veranderd. Alleen het parkgedeelte aan de Vecht is verder dichtgegroeid. 

Op de achtergrond is de vervening van het Breukelerveen (Kievitsbuurt) goed zichtbaar. Op de foto rechts is de omgrachting te zien van het hoofdhuis en de 

beide huizen op de voorburcht.
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1800-1900 • Nieuwe noord-zuidassen 
Economische malaise na de Vierde Engelse Oorlog in 1781 en oor-
logsdreiging uit het zuiden door de Fransen betekende het begin
van het einde van de buitenplaatsen aan de Vecht. De grote com-
plexen wisten zich nog te handhaven en lieten hun tuinen omvor-
men tot landschapsparken, zoals Nijenrode en Over Holland. 
De formele, onderhoudsgevoelige tuinaanleg raakte uit de gratie 
en de landschapsstijl kwam in de mode. Eigenlijk was deze tuinstijl
geschikter voor de flanken van de Heuvelrug, waar de Stichtse

Lustwarande tot ontwikkeling kwam. Tuinarchitect J.D. Zocher
transformeerde de reeks buitenplaatsen bij Maarssen in landschap-
pelijke aanleg. Hier en daar werden de huizen gemoderniseerd in
neoclassicistische stijl, zoals het witgepleisterde Sterreschans in
1815. Maar vele tientallen kleinere buitenplaatsen legden het loodje,
werden afgebroken en hun tuinen veranderden in weiland. Het
beeld aan weerszijden van de Vecht is daarna bepaald door een lint
buitenplaatsen, onderbroken door weilanden en met hier en daar
lange doorzichten.

De Westbroekse Watermolen uit 1753 vormt samen met de Buitenwegse Molen uit 1830 en de molengangen een uniek complex in het nog vrij open landschap bij

Oud-Zuilen. Zij loosden onder meer het water uit de Nedereindse Vaart op de Vecht. Door de randweg N230 en de Maarsseveense Plassen is deze verbinding

verloren gegaan. 
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Franse invloed
Na de inlijving bij het Franse Keizerrijk in 1810 besloot Napoleon
ons land op te nemen in het Franse wegen- en verdedigingsstelsel.
In 1812 kwam tussen Utrecht en Maarssen een nieuwe kaarsrechte
weg tot stand, de Amsterdamsestraatweg. Deze was onderdeel 
van de verbinding tussen Parijs en Amsterdam. Als één na belang-
rijkste weg van het gehele keizerrijk kreeg het de aanduiding Route
Impériale nr. 2. Deze weg werd als 26 voet brede dijk aangelegd 
met een steenweg van 13 voet. In 1820 werd de weg, die via Loener-
sloot en Abcoude naar Amsterdam liep, verbreed en verhard. Voor
de scheepvaart trok men kort daarop bij Baambrugge en onder
Abcoude de bochten van de Angstel recht. 

In 1811 ontvouwden Napoleon en zijn patriot Krayenhoff de 
eerste plannen voor een nieuwe Hollandse Waterlinie: vanaf 
Nieuwersluis zou de nieuwe linie de Vecht moeten volgen, oostelijk
om de stad Utrecht buigen en langs de Vaartsche Rijn verder gaan.
Na de bevrijding kwam tussen 1815 en 1885 de Nieuwe Hollandse
Waterlinie tot stand.

Rhijnspoorweg en Merwedekanaal
De blokkade van de zeehavens in de Franse tijd stimuleerde 
de handel op Duitsland. In 1824 werd de verbinding van de Vecht

met Amsterdam verbeterd en de rivier zelf uitgediept. De verbeter-
de verbinding tussen de hoofdstad en de Rijn heette toen ‘Keulsche
Vaart’. Het verkeer naar het opkomende Duitse Ruhrgebied nam
toe. Dit leidde tot de aanleg van de Rhijnspoorweg Amsterdam-
Utrecht-Arnhem in 1843-1845. Niet lang daarna kwamen onder
Thorbecke de eerste plannen voor een geheel nieuw kanaaltracé
voor de Rijnvaart. De spoorlijn voldeed niet en de bestaande water-
verbinding had teveel obstakels. Uiteindelijk werden in 1881 twaalf
tracé-ontwerpen gepresenteerd, waaronder kanalen dwars door 
de Heuvelrug, door de Gelderse Vallei en door de Ronde Venen.
Gekozen werd voor de verbetering van de ‘Keulsche Vaart’ (Vecht)
met een nieuw kanaal ten westen van Utrecht, aan sluitend op de
Vaartsche Rijn. Nog tijdens de eerste werkzaamheden werd in 1883
besloten om tussen Nigtevecht en Maarssen een geheel nieuw
kanaal aan te leggen. Een geluk kige keuze, want zo bleef de 
buitenplaatsgordel behouden! 

Na de opening van het Merwedekanaal in 1892 bleek deze
slecht te voldoen vanwege geringe breedte (35 meter) en door de
vele bruggen en sluizen. Tussen 1934 en 1952 volgde een forse 
verbreding (70 meter) tot het huidige Amsterdam-Rijnkanaal, dat
als een doorlopende waterbak met hoge dijken de Vechtstreek 
heeft gesplitst en de oude dwarsverbindingen heeft afgesneden. 

Topografische kaart uit 1902. Het contrast tussen de strakke strookverkaveling van het veengebied en de onregelmatige blokverkaveling langs de Vecht is groot.

Nieuwe transportassen vervangen de Vecht als verbindingsroute.
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1900-2014 • Industrie- en transportzone 
De Vecht was niet alleen aantrekkelijk als transportroute en 
vestigingsplaats voor buitens maar ook voor industriële bedrijvig-
heid. Kleinschalige baksteen- en dakpanfabricage bestond al sinds
de 14de eeuw en nam in de 17de eeuw een grote vlucht. Tussen
Utrecht en Breukelen lag de grootste concentratie aan steenovens.
De enige overgeblevene is Vecht en Rhijn, een 18de-eeuwse steen-
oven in combinatie met een buitenhuis. Het schone Vechtwater
werd als drinkwater naar Amsterdam verscheept. Diverse bier-
brouwerijen verschenen langs de Vecht, zoals De Vijfhoek in 
Breukelen, waarvan een gebouw nog aan de Vecht staat.

Industrielandschap
Vanaf eind 19de eeuw trokken de nieuwe vervoers assen indus-
trieën en woonwijken aan. Een van de grootste industrieland-
schappen in de provincie ontstond langs het Merwedekanaal tus-
sen Utrecht en Maarssen. Bij de fabrieken verrezen woningbouw-
complexen voor arbeiders. Voor industriëen die bulkgoederen en
grote volumes verwerkten en produceerden, zoals hout, metaal,
veevoeder en later chemische producten, was het Merwedekanaal
als transportroute aantrekkelijk. We noemen houtzagerij Jonge-
neel 
bij de Bemuurde Weerd (1851), scheepsmotorenfabriek Pannevis 
in Ondiep (1900), machinefabriek Verloop aan de Daalsedijk (1815),
staalfabriek Demka in Zuilen (1882), metaalbedrijf Jaffa aan de
Vleutenseweg (1891) en Werkspoor (1913) tussen spoorlijn en 
Merwedekanaal. Zuilen groeide na 1900 uit tot een arbeiders-
gemeenschap met diverse interessante woningbouwcomplexen. 
In Maarssen werden verzinkerijen gevestigd (Bammens, 1929),
mengvoederbedrijven als UTD (1921), een zeep fabriek (1927) en
een kininefabriek (1911). 

Verstedelijking en infrastructuur
Na aanleg van het Hilversumsch Kanaal in de jaren dertig kwam
vanaf 1938 een nieuwe oost-westverbinding tussen Haarlem en
Hilversum: de N201 dwars door de oude verkavelingen tussen
Vreeland en Loenersloot. In de jaren 1930 werden enkele fraai
vormgegeven bruggen over de Vecht gelegd. 

Na de Tweede Wereldoorlog breidde Maarssen zich sterk uit,
evenals Breukelen. Ook bij Loenen en Vreeland kwamen nieuwe
woonwijken, zij het minder omvangrijk. De in 1952 aangelegde 
A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal gingen de begrenzing vormen
van de omvangrijke wijk Maarssenbroek. Abcoude breidde fors uit
in noordelijke en westelijke richting. In het noordelijk deel van de
Vecht rukte Amsterdam op met de Bijlmermeer, tot aan de oude
grens tussen Sticht en Holland. De A2 is de laatste jaren van extra
rijstroken voorzien en daarmee uitgegroeid tot de breedste snel-
weg van het land.

DEELGEBIEDEN – DE VECHT

Boven • De Vecht met de buitenplaats Slangevecht op de voorgrond en 

aan de overzijde de Kraaijenestersluis in de Zogwetering. Deze natuurlijke

waterloop is de scheiding tussen de oude verkavelingen van Breukelen

Proostdij links en Cromwijck rechts. In het verlengde ervan ligt fort 

Tienhoven uit 1848-1850 aan het begin van de Tienhovensch Kanaal. 

Onder • Buitenplaats Queekhoven bij Breukelen uit omstreeks 1690 en

rechts Vegt en Hoff uit 1873.
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Nederrijn en Lek
stromen door de tijd 

‘Niets Hollandser sinds de zeventiende eeuw dan de boottocht over de wijde, winderige rivier

onder de hemel van bolle wolken, de reis van niet meer hier naar nog daar, van de kade die

men nog ziet naar de kade die men al ziet, de eerste steeds kleiner wordend, zich verstrakkend,

zich samenballend, zich symboliserend in twee, drie torens, de ander van een geheel uiteen-

vallend in de details van huizen, mensen en bomen.’ 

Alfred Kossmann, Het veer van Ceuta, 1965.

5
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KARAKTERISTIEK

De invloed van water en het ingrijpen van de mens kenmerken het
buitendijks gebied van de Nederrijn en de Lek tussen Rhenen en
Schoonhoven. De dynamiek van de waterbeheersing bepaalde en
bepaalt nog steeds het uiterlijk van de rivier, de uiterwaarden en de
bandijken. Behalve een gedeeltelijke kanalisatie hebben de aanleg
van dijken, kribben, strekdammen en enkele grote stuwen de rivier
vastgelegd. Haaks daarop gaan kruisingen en oversteekplaatsen
met veerhuizen een verbinding aan met het water. Bijzondere plek-
ken zijn de inlaatpunten van de waterlinies, de afdamming van de
Hollandsche IJssel, de beermuur en haven van Wijk bij Duurstede,
het waterkasteel Amerongen en de hoog gelegen stad Rhenen.

De uiterwaarden zijn altijd sterk aan verandering onderhevig 
en variëren in breedte. Restgeulen van oude rivierlopen zijn hier
karakteristiek. Dit geldt ook voor de restanten van agrarische 
verkavelingen, zomerkaden en dwarskaden, rabatvormige klei-
putten en steenfabrieken. De bandijken, als scheidingen tussen
binnen- en buitendijks land, zijn zeer beeldbepalend en bezitten
naast enkele wielen diverse waterstaatkundige elementen. De 
steile rand van de Heuvelrug vormt de natuurlijke barrière van 
de Nederrijn, waarbij Rhenen met de Grebbeberg een hooggelegen 
en belangrijk historisch ensemble is.

HOOFDSTRUCTUUR

� Rivier: zandplaten (De Bol), kribben, strekdammen, stuwen.
� Uiterwaarden: restgeulen (Amerongen), zomerkaden, 

dwarskaden, verkavelingen (Jaarsveld, Koningstuin bij 
Rhenen), steenfabrieken, kleiputten, archeologie.

� Bandijken: belevingswaarde binnen- en buitendijks, wielen, 
IJsseldam, waterstaatskundige elementen.

� Dwarsrelaties: vijftien veren, drie bruggen, drie inlaat punten 
voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en één voor de Grebbe-
linie, twee boezems en twee waterkruisingen.

� Strategische plekken: Zone Vreeswijk-Vianen, kadestad 
Wijk bij Duurstede, de hooggelegen stad Rhenen, Jaarsveld 
achter de dijk en het waterkasteel Amerongen.

GESCHIEDENIS

Tot 1000 • Wilde wateren 
Vóór de jaartelling zag het rivierenlandschap er heel anders uit dan
nu. Nog niet gehinderd door dijken stroomde de meanderende
Nederrijn een stuk zuidelijker onder Rhenen, vlak langs Ameron-
gen (amer = natuurlijk water) en boog bij Wijk bij Duurstede in
noordelijke richting, ongeveer de huidige Kromme Rijn volgend.
Het is deze loop geweest waarlangs de Romeinse Limes zich kort
na de jaartelling heeft ontwikkeld. Geleidelijk aan vormde de
Nederrijn bij Rhenen nieuwe riviertakken in noordelijke richting,
totdat in de middeleeuwen de huidige rivierloop dominant werd.
De Oude Rijn tussen Lienden en Kesteren werd in 1624 definitief
doorgegraven. Dit proces zien we ook onder Amerongen, maar 
dan in zuidelijke richting. Voorts is de Kromme Rijn in de Karolin-
gische tijd in oostelijke richting opgeschoven, daar waar destijds

Dore stad lag. Dat enkele van deze vroegere riviertakken nog lange
tijd water voerden, laat de aanleg van de eerste bandijk bij Kesteren
zien. Ook de oude grens tussen Het Sticht en Gelre volgde deze
natuurlijke barrières: de Leigraaf-Oude Rijn onder Rhenen en, na
de oversteek van de Nederrijn bij Elst, een nog bestaande rivier-
strang onder Amerongen. Tussen Wijk en Amerongen zijn de
oudere rivierstelsels met jongere afzettingen overdekt of op-
geruimd. De kans is groot dat er archeologische resten bewaard
zijn gebleven, goed geconserveerd in de diepere grondlagen van 
de uiterwaarden en het aangrenzende binnendijkse gebied.

De jongere Lek heeft zich na de jaartelling gevormd uit een over-
stromingscomplex (crevasse) van de Rijn direct onder Wijk bij
Duurstede. Door latere tracéverleggingen is de hier destijds sterk
meanderende rivier lastig te reconstrueren. Een voorganger van de
Lek moet de Hagesteinse stroomrug gevormd hebben, die de hui-
dige Lek ten westen van Vreeswijk overstak, waar zich vervolgens
de Hollandsche IJssel heeft ontwikkeld. In de vroege middeleeu-
wen heeft de Lek zich bij Vianen noordwaarts verplaatst en zich
een weg gebaand door het veenmoeras in westelijke richting. Van-
wege het veen kon de rivier zich nauwelijks zijwaarts verplaatsen,
waardoor de oeverwallen van geringe breedte zijn gebleven. 

Nederrijn en Heuvelrugrand
Het meest oostelijke deel van de Utrechtse uiterwaarden, tussen
Amerongen en Rhenen, grenst direct aan de steilrand van de 
Heuvelrug. Deze zone, in de prehistorie al permanent bewoond,
was vanaf de Romeinse tijd een belangrijk strategisch gebied. Op
de zuidpunt van de Heuvelrug zou, toen de Romeinen vertrokken
waren, een machtscentrum van de inheemse Frankische elite zijn
ontstaan. In grafvelden getuigen rijke vondsten van welgestelde
soldaten. In de 4de of de 5de eeuw is op de Heimenberg een 
imposante walburg aangelegd met uitzicht over de Nederrijn.

Levefanum
Van 400 vóór tot omstreeks 1000 n.Chr. was de Kromme Rijn de
hoofdstroom. De afdamming in 1122 bij Wijk bij Duur stede maakte
daar voorgoed een einde aan, maar al eeuwen daarvoor was een

Boven • De Rijndijk met zicht op Amerongen.

Links • De Bol als een van de laatste zandplaten in de Lek bij Willige Lange-

rak. De Binnenlek liep oorspronkelijk geheel door. Links het boerderijenlint

aan de Lekdijk West met daarachter de Tiendweg als kwelkade. 
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tot 1000 

Nederrijn en Lek

1000-1600

Nederrijn en Lek

1600-1800

Nederrijn en Lek
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proces van verzanding begonnen. Tegelijkertijd ontwikkelde de Lek
zich tot de belangrijkste stroom. In de Romeinse tijd bevond zich
bij de splitsing van de Kromme Rijn en een voorloper van de Lek
het castellum Levefanum. De resten van dit fort, in de buurt van de
voormalige steenfabriek Roodvoet, zijn in de loop der eeuwen door
de veranderende loop van de rivier verspoeld geraakt. Vanwege de
vroegere Romeinse aanwezigheid zijn de uiterwaarden rond Wijk
bij Duurstede vanuit archeologisch oogpunt zeer interessant. 

Over het ontstaan van de Lek bestaat een vroeg 17de-eeuwse 
theorie van de Leidse geograaf Philippus Cluverius (1580-1623). 
De Lek zou tijdens de Bataafse opstand van 70 n.Chr. ontstaan zijn
toen Civilis de dam van Drusus doorstak (Tacitus, Historiae, 5.19), 
waardoor de Rijn in een bedding ten westen van Wijk bij Duur-
stede uitstroomde. De historicus Gerard van Loon interpreteerde
de Drususdam in 1734 als de zuidelijke, Romeinse bedijking van de
Rijn, die door de Bataafse leider Civilis op verschillende plaatsen

werd doorgestoken om de Betuwe (‘Eiland der Batavieren’) onder
water te zetten. Wijk bij Duurstede zou het Batavodurom, waar 
Tacitus over sprak, geweest zijn. Onjuist, zoals men nu weet.

Lek
In de uiterwaarden van de Lek tussen Wijk bij Duurstede en 
Vreeswijk liggen overblijfselen van oudere rivierlopen. De ‘Oude
Leck’ bij Vianen herinnert nog aan de vroegere, zuidelijkere loop,
die vóór het eind van de 16de eeuw werd doorgraven. Diverse bewo-
ningssporen uit de Late IJzertijd en uit de Romeinse tijd zijn er
gevonden. Bij Vreeswijk, het voormalige Fresdore (= Friezenfort),
werd al in de 9de eeuw een kerk gesticht. Honswijk moet in de
10de eeuw een nederzetting zijn geweest. Veel archeologische
vondsten zullen in de uiterwaarden niet meer op hun oorspronke-
lijke plaats liggen. Dat neemt niet weg dat ze door de natte situatie
zeer goed geconserveerd zullen zijn. De vondsten bij Roodvoet heb-
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ben laten zien dat ook verspoelde objecten grote informatiewaarde
bezitten. Langs het Lopikse deel van de Lek is vóór de 10de eeuw
waarschijnlijk geen bewoning geweest omdat zich daar nog 
nauwelijks oeverwallen hadden gevormd.

1000-1600 • Bedijking en afdammingen 
Hoewel er al in 1080 sprake zou zijn van een dijk, dateert een 
eerste doorlopende dijk van kort na de afdamming van de Kromme
Rijn in 1122. Na grote overstromingen in 1183, 1230 en 1233 werd de
dijk op last van de Hollandse graaf Floris IV tot Schoonhoven ver-
lengd. Deze beschermde de nieuwe ontginningen van Langbroek, 
Schalkwijk en Lopik. De dijk werd benut als basis voor strookvor-
mige ontginningen landinwaarts. De periode na de bedijking, tot
de nieuwe afvoerverdeling over de Rijntakken begin 18de eeuw,
wordt getypeerd door brede en ondiepe riviergeulen, die zich 
binnen de bandijken verlegden. De aanvankelijk ondergeschikte

Lek kreeg tussen de dijken een gemiddelde ‘speelruimte’ van 
ongeveer 500 meter, de Nederrijn tussen Amerongen en Wijk bij
Duurstede veel meer, zo’n 1500 meter.

Met de afdamming van de Kromme Rijn was deze als vaarweg
ongeschikt geworden. Er moest een nieuwe waterweg naar Utrecht
worden gegraven. Tussen 1122 en 1148 werd de Vaartsche Rijn aan-
gelegd vanaf de Utrechtse Tolsteegpoort tot de Hollandsche IJssel,
die toen de belangrijkste stroom was. Door de bedijking en de ont-
ginningen kreeg vooral Holland steeds meer met wateroverlast te
maken. In 1285 besloot graaf Floris V de Hollandsche IJssel af te
dammen om wateroverlast in de Lopikerwaard te verminderen. De
daarvoor nog onbeduidende Lek ging zich tot hoofdstroom ontwik-
kelen en werd voorzien van een zwaardere dijk. Kort daarop begon
de Utrechtse bisschop met het graven van een nieuwe vaarroute
richting Vreeswijk.

1800-1900 

Nederrijn en Lek

1900-2014

Nederrijn en Lek
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Versterkte huizen 
Tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen werden in de tweede
helft van de 13de eeuw enkele woontorens langs de rivier gebouwd.
In Wijk bij Duurstede lieten de heren van Abcoude omstreeks 1270
een woontoren optrekken, waar zij een administratief centrum, het
Nederhof, vestigden. In Amerongen richtte de bisschop zijn hof in
(De Hof) en liet daar in de 11de eeuw een kerk bouwen, de voorgan-

ger van de huidige kerk. In 1286 werd buitendijks het kasteel 
van Amerongen gebouwd, dat graaf Floris V in leen uitgaf. In de
13de en 14de eeuw kwamen aan de Rijndijk de versterkte huizen 
Runmegen, Natewisch, Bergesteyn, Waayestein en Lievendaal.
Natewisch kreeg een eigen pad naar een pleisterplaats in de 
Koornwaard (de Duinen), dat met een voetveer zorgde voor 
de oversteek naar Maurik. 

Kaart van de Rivier de Lek, met zijn Uiterwaarden, Noorder en Zuider dijken, van de Merwede beneden, tot het schoor van Hagestein boven Vianen, door 

Melchior Bolstra 1751-1764, kaartblad 6. De ‘Groote Inlaage’ wil zeggen dat de Lekdijk hier een stukje landinwaarts is teruggelegd. Hierdoor is de middeleeuwse

verkaveling buitendijks, in de uiterwaarden, komen te liggen.

‘Kaarte van de Lek, met de dijken, uitterweerden, zanden, hoofden, enz., strekkende van boven de vaart tot beneden Schoonhoven’, door D. Hooft, 9 mei 1738. 

Duidelijk staan de vele zandbanken tussen Vianen en Schoonhoven aangegeven die de scheepvaart tot in de 19de eeuw hebben gehinderd. 
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Oude provinciegrenzen
Een oude restgeul van de Rijn in de Amerongse Bovenpolder en 
de Elster Buitenwaarden werd de grens tussen Het Sticht en Gelre.
Deze ‘Geldersche Landscheiding’, ten zuiden van de huidige Lekdijk
tussen de veerweg van Natewisch en Remmerden, vormde tot 1815 de
provinciegrens (zie kaart op p.319). De rivier was dus niet altijd de
scheiding tussen provincies en dat is ook op andere plaatsen te zien.
Onder Rhenen liep de grens van Het Sticht over de veel zuidelijker
gelegen oude Rijnbedding. De Steenwaard behoorde bij Culemborg,
dat daar tegenover lag. Hagestein was onderdeel van Het Sticht, 
terwijl Vianen en de Lek op Hollands grondgebied lagen, evenals 
de omgeving van Jaarsveld tussen de IJsseldam en Schoonhoven.

Gezicht op Wijk bij Duurstede omstreeks 1690. De afbeelding maakt deel uit van de randversiering van de provinciekaart van De Roy uit 1696. 

De Lek grensde toen nog direct aan de stadsmuur. De molen van Ruysdael is nog aanwezig en staat direct rechts van de kerk.

Het typische Hollandse rivierenlandschap heeft in de 17de eeuw schilders

geïnspireerd. Omstreeks 1662 schilderde Jacob van Ruysdael de sinds 1800

verdwenen korenmolen van Wijk bij Duurstede. Op de achtergrond het 

Bourgondische kasteel Duurstede en links daarvan het waterpoortje, waar

oorspronkelijk de Kromme Rijn in de rivier uitmondde. 
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Dijkdoorbraken
Door de aanleg van de Lekdijk in de 12de en 13de eeuw werd het
winterbed versmald en ontstonden hogere waterstanden. Tiental-
len overstromingen en dijkdoorbraken tot ver in de 18de eeuw
waren het gevolg. Dit zien we nog aan enkele doorbraakkolken
direct achter de dijk, de ‘wielen’. ’t Waal, een gehucht uit de 13de
eeuw, kende vele dijkdoorbraken. Al in 1173 was hier sprake van een
overstroming. We zien hier twee wielen. De een is het gevolg van
een dijkdoorbraak op 20 februari 1496, de andere was het resultaat
van een zware overstroming op 11 januari 1624, waarbij het water
tot Leiden, Rotterdam en zelfs Amsterdam kwam. Ten westen van
Wijk bij Duurstede zien we achter de Lekdijk nog een wiel liggen
uit 1747. In februari en maart van dat jaar liepen de landerijen tot
Westbroek en Tienhoven onder. Na afsluiting van de Hollandsche
IJssel in 1285 kreeg de Lek plotseling veel meer water te verwerken.
Doorbraken waren het gevolg. In 1321 brak zowel de Noorder Lek-
dijk bij Vreeswijk als de Noord IJsseldijk door. Kort daarop volgden
nog twee overstromingen. De bisschoppelijke Dijkbrief van 1328
wordt beschouwd als begin van de hoogheemraadschappen Lekdijk
Bovendams en Lekdijk Benedendams-IJsseldam. Hardstenen
palen aan de oostzijde van de IJsseldam markeren nog steeds de
grens tussen beide waterschappen, die tot hun opheffing in 1973 
de oudste bestuursorganen van ons land waren. 

Kaart van de Neder Rhyn en Leck Stroom door F.W. Conrad uit 1793. Bij de overgang tussen Nederrijn en Lek stroomde de rivier direct langs de

stadsmuren van Wijk bij Duurstede. Duidelijk zichtbaar zijn de strekdammen die met de stroomrichting mee zijn aangelegd.

Het dichten van de dijkdoorbraak bij ’t Waal in 1664. Rechts voor het huis

inspecteert een lid van het Waterschap Lekdijk Bovendams de werkzaam-

heden. Schilderij door Jan Boit, vermoedelijk naar een ets van Van de Velde. 
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Eén van hun eerste acties, in 1324, was de dijkverlegging land-
inwaarts over vijf kilometer onder Uitweg, de ‘Groote Inlaage’.
Hierdoor kwam de verkaveling buitendijks te liggen. Dit is ook
gebeurd ten noorden van Jaarsveld met een knik de Graafpolder 
in (‘Kleine Inlaage’) en bij de verlegging van de Lekdijk in de Bos-
serwaard onder Wijk bij Duurstede. Nog éénmaal brak de Lekdijk
door: in 1751 op twee plekken direct ten westen van Uitweg. 

In Jaarsveld (sinds 1654, vervangen in 1903) en in De Heul
(1866) had elk waterschap een eigen bestuursgebouw. Hardstenen
palen langs de dijk markeerden de vakken die de aanwonenden
moesten onderhouden. De meeste van deze ‘verhoefslagpalen’ zijn
echter bij de dijkversterking opgeruimd. Een enkele staat er nog,
zoals bij Schalkwijk.

1600-1800 • Gebruik en bewoning
Nadat in 1707 het Pannerdens Kanaal was gegraven, kreeg de
Nederrijn-Lek meer water te verwerken. Aanvankelijk nam de
Nederrijn slechts 5% van de totale Rijnafvoer voor zijn rekening.
Eind 18de eeuw was dat door rivierverbeteringen toegenomen tot
24%. Voordeel was de betere bevaarbaarheid voor de opkomende

De landinwaarts gelegde IJsseldam uit 1285 met de restgeul van de Holland-

sche IJssel. Links boerderij Looije Brug en rechts Het Klaphek. Op de achter-

grond IJsselstein en de Gerbrandytoren. Luchtfoto van september 2002. 
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scheepvaart. Nadeel was echter het veel vaker doorbreken van de
dijk, vooral ten westen van Vreeswijk. Hier vinden we vijf wielen
als herinneringen aan diverse dijkdoorbraken. Het wiel bij Willige
Langerak is het resultaat van het bewust doorsteken van de dijk in
het rampjaar 1672. Toen werd een groot deel van de Lopikerwaard
als onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie onder water gezet.
In 1747 brak niet alleen de Lekdijk ten westen van Wijk bij Duur-
stede door, maar ook de Meerndijk. Een laatste grote doorbraak 
van de Noorder Lekdijk vond in 1751 plaats ten oosten van Jaarsveld.
Hier is de verlegging van de dijk om het wiel heen nog goed te zien.
Om het winterbed van de Lek te verbeteren voor de waterafvoer 
zijn toen zomerkaden en hoogten in de uiterwaarden afgegraven.
In 1760 braken nog de Noord IJsseldijk en de Randdijk door. 
In die periode kregen enkele dijktracés een boombeplanting, in 
de veronderstelling dat de wortels het grondlichaam beter zouden
vasthouden. In 1764 en de jaren daarna werd de Lekdijk Boven-
dams met geld van Holland aanmerkelijk verhoogd. 

Eind 18de eeuw nam de toevoer van water naar de Nederrijn
weer af. De belangrijke Noorder Lekdijk, die het lage en dicht-
bevolkte Holland moest beschermen, bleef echter kwetsbaar en
gevoelig voor verzakkingen. In 1806 kwam de dijk onder toezicht
van het Rijk, maar de waterschappen hielden controle over het
onderhoud. Alleen met uitdrukkelijke toestemming mochten krib-
ben, kaden en beplantingen in de uiterwaarden worden aangelegd.
Om overstroming in de laaggelegen Alblasserwaard te voorkomen
werd in 1809 de Diefdijk (en de Zuider Lingedijk) fors verhoogd.

De stad Rhenen met de Veerweg en rechts de centrale Rijnstraat naar de Nederrijn. Sinds de ommuring van Rhenen in 1350 is het contrast tussen stad en uiter-

waard intact gebleven. Dit in tegenstelling tot de achterliggende verstedelijking op de Heuvelrug. Foto uit omstreeks 1930.

 0217 TT 192-432 her.qxp_  0405 chs 1-74  16-02-17  17:26  Pagina 316



317DEELGEBIEDEN – NEDERRIJN EN LEK

Zo ontstond tevens een sterke dijklinie tussen de Lek en de Waal
bij Gorinchem. Er bestonden plannen om het Nederrijn-Lekwater
zijdelings af te leiden en zelfs om deze rivier maar helemaal af te
sluiten!

Bewoning
Langs de dijk nam bewoning geleidelijk toe. Ten westen van 
Vreeswijk ontstonden bij de 14de-eeuwse huizen Veldenstein en
Huis te Vliet de kernen Jaarsveld en Lopikerkapel met ieder een
eigen kerk, respectievelijk gesticht vóór 1280 en tussen 1326 en 1395.
Ter afwatering van de polders Wiel en Vogelzang werd een boezem
met molengang op de Lek gegraven (Rolafweg). Vreeswijk kreeg 
in 1373 een eerste sluis en groeide uit tot overslaghaven voor
Utrecht. Begin 19de eeuw werd Vreeswijk het belangrijkste water-
inlaatpunt voor de inundaties van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Een fort aan de Lek moest de nieuwe waaiersluis verdedigen.
Midden 15de eeuw verving men de omwalling van Wijk bij

Duurstede door stadsmuren, die als kaden direct aan de rivier 
werden opgetrokken. Bisschop David van Bourgondië (1456-1496)
vestigde zich hier en liet pal naast de oude woontoren een nieuwe
residentie bouwen. Voorts gaf hij opdracht een Grift te graven van-
af de Nederrijn langs de voet van de Grebbeberg, als turfvaartver-
binding naar de nieuwe verve ningen in Veenendaal. Rhenen, dat
omstreeks 1350 werd ommuurd, verloor zijn handelsfunctie ten
voordele van Wijk bij Duurstede. Ook zijn strategische ligging als
grensstad van Het Sticht nam af. Anders dan in Wijk bij Duurstede
werden in Rhenen geen nieuwe vestingwerken aangelegd. Rhenen
bleef in trek als pelgrimsoord van de Heilige Cunera. Voor de 17de-
eeuwse schilders Jan van Goyen, Jacob van Ruisdael en Rembrandt
van Rijn was Rhenen door de hoge ligging een geliefd onderwerp. 

Prekadastrale kaart uit 1597 van de ‘Alemons Weerdt’ door landmeter J. van den Berch. Linksboven dorp en kasteel Amerongen. In het bosje onder het dorp 

zijn nog net de daken van het huis Lievendaal te zien. Boven de letter N staat ‘Den Hank’, oftewel de restgeul van de Nederrijn die in de Romeinse tijd hier 

haar bedding had. Vlak daarboven loopt de grens tussen Het Sticht en Gelre. 
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Links • Zicht op de Amerongse Bovenpolder met de Lekdijk tot aan Ameron-

gen. Op de voorgrond de in 1967 aangelegde zwaaikom voor de vizierstuw. 

Rechtsboven • Op de kaart van J. de Man uit 1812 staat met geel de oude

grens tussen Het Sticht en Gelre aangegeven. Pas na de Franse tijd ging de 

Nederrijn als huidige grens dienen. De Heuvelrug was toen nog praktisch

geheel heide, op de jachtbossen van Amerongen en Remmerstein na. 

Onder • Kaart van de Rivier de Lek Benedendams door G.F. baron van 

Derfelden uit 1824.

In 1621 bouwde de uit Bohemen verbannen koning Frederik van
Paltz in Rhenen een groots paleis, dat in 1821 is afgebroken. In de
uiterwaard voor het paleis, de Palmerswaard, liet hij een tuin aan-
leggen. Hier zijn eind 18de eeuw Engelse soldaten begraven die
toen deel uitmaakten van een hulpleger in de Grebbelinie. Deze
linie werd midden 18de eeuw aangelegd tussen de Rijn en de 
toenmalige Zuiderzee (zie Grebbelinie). 

Strangen en middelwaarden
Tot in de 19de eeuw veranderde de loop van de rivier binnen de
bandijken. Strangen, restgeulen van oude rivier lopen, vinden we 
in afnemend aantal tussen Rhenen en Jaarsveld. Zij waren (of 
zijn nog) in westelijke richting verbonden met de hoofdstroom 
en laten hier en daar nog goed zien hoe de rivier zich vroeger
stapsgewijs in stroomafwaartse ligging heeft verplaatst. Enkele
mooie voorbeelden zijn de strangen in de Amerongse Boven-
polder en de ‘Oude Leck’ bij Vianen. 

Op plaatsen waar het water langzamer stroomde ontstonden
zandbanken die door aanslibbing tot eilandjes aangroeiden en
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waaromheen de rivier zich splitste. Dit proces vond, veelal met
begeleiding van kribben en strekdammen, vooral in de 18de eeuw
plaats. Zeker tien van dergelijke zandplaten moeten in de Neder-
rijn en vooral in de Lek hebben gelegen. Middelwaarden worden 
ze genoemd (zie kaart p. 312). Hier en daar vinden we deze namen
nog terug, zoals tegenover Rhenen, ’t Waal en Lopikerkapel. De
wat schuine ligging van de tweede sluis bij Vreeswijk is te verkla-
ren uit de ligging van zo’n zandeiland. Latere regulering van de
rivier heeft praktisch alle voor de scheepvaart hinderlijke zandban-
ken opgeruimd, behalve het schiereiland De Bol bij Langerak,
vroeger ‘Slaep Werf’ geheten. Bij Willige Langerak en bij Uitweg
(Horde) zijn restanten van deze zandbanken enigszins herkenbaar.

Grondgebruik in de uiterwaarden
Als cultuurgrond waren de uiterwaarden met hun vruchtbare klei
in trek. De smalle en drassige uiterwaarden van de Lopikerwaard
konden door hun getijdeninvloed slechts als hooiland en griend
gebruikt worden, zoals in Jaarsveld. Waar de uiterwaarden breder
waren, legde men langs de rivier een kade aan, om de buitendijkse
grond in de zomer te vrijwaren van hoogwater. Tot in de 17de eeuw
werd hier en daar zelfs graan verbouwd, zoals in de Koornwaard
ten oosten van Wijk bij Duurstede. 

Voor landaanwinning werden haaks op de rivier dwarskaden
geplaatst. Al in de 17de eeuw begon men met de aanleg van 
strekdammen in de buitenbochten, schuin met de stroom mee. 
Dit was vooral om de schaardijken te beschermen, waar de stroom
direct langs liep, en om landaanwinning te bevorderen. Land 
dat achter deze dammen aanslibde werd onmiddelijk beplant om 
wegspoelen te voorkomen. Om landaanwinning in goede banen 
te leiden werd in de 16de en 17de eeuw het ‘waterrecht’ opgesteld
om een zekere breedte in het rivierbed open te houden. Zo 
mochten er tegenover de schaardijken geen kribben of dam-
men aangelegd worden. Van alle uiterwaarden bezit alleen de 
Amerongse Bovenpolder en de uiterwaard onder Uitweg nog 
de oorspronkelijke middeleeuwse verkaveling. 

Vanaf de 15de eeuw werd klei gewonnen en ter plaatse gebak-
ken in kleine steenovens. Deze ovens zijn al lang ver dwenen. Een
enkele, zoals bij Tull en ’t Waal, is als archeo lo gische vindplaats
bewaard. Steenwaard herinnert in naam aan de vroege kleiwin-
ning ter plaatse. Klei werd ook gebruikt om de Lekdijken te verzwa-
ren. De rabatvormige waterstroken, die op veel plaatsen direct
langs de dijk te vinden zijn, getuigen van deze kleiwinning uit
voornamelijk de tweede helft van de 19de eeuw.

Gedetailleerde kaart van de Lek tussen IJsselstein en Honswijk uit 1751-1764 door Melchior Bolstra.
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Oeververbindingen
Met de groei van de bevolking nam ook de behoefte aan oever-
verbindingen toe. In de middeleeuwen bestonden er al diverse
veren, zoals het Wijkse veer, dat al in 1295 werd genoemd, 
het Beusichemse veer en het voetveer naar Maurik, tegenover 
Natewisch. De meeste veren werden in de 17de en 18de eeuw 
in de vaart gebracht. Omstreeks 1800 bestonden er tien tussen 
Rhenen en Schoonhoven. Rond 1900 kunnen daarbij vijf 
voetveren worden opgeteld, voornamelijk ten westen van Vrees-
wijk. Rhenen, Wijk bij Duurstede en Jaarsveld hebben een veer-
huis. Hier en daar zijn nog de oude veerstoepen terug te vinden. 

1800-2000 • Transport, kanalisatie en delfstoffen 

Wegkruisingen
In 1840 kwam met een eenvoudige schipbrug een eerste vaste
oeververbinding tussen Vreeswijk en Vianen tot stand. In 1936
werd deze vervangen door een meer westelijk gelegen stalen boog-
brug, voor de aan te leggen Rijksweg 2 (A2). Bovenaan werd de
brug breder gemaakt om hem mooi in het rivierenlandschap in 
te passen. In 1945 vernietigde de Britse Royal Airforce de brug 
en in 1948 werd hij weer opgebouwd. De boogbrug zal worden 
gesloopt, want inmiddels is ernaast een nieuwe, bredere brug
gebouwd. Nog een brug over de Lek, nu voor de A27 ten oosten 
van Vianen, werd in 1981 geopend. Ten westen van Rhenen werd 
in 1885 een brug gebouwd voor de spoorlijn Amersfoort-Kesteren.
Deze boogbrug is na vernietiging in de Tweede Wereldoorlog 
vervangen door een betonbrug voor autoverkeer. Voor de spoorlijn
Utrecht-Den Bosch werd in 1868 een brug gebouwd bij Culem-
borg. Ook deze is inmiddels vervangen.

Waterkruisingen en inlaatpunten
Een aantal gegraven waterwegen kruist de Nederrijn: het in 1893
voltooide Merwedekanaal, dat de rivier kruist tussen Vreeswijk en
Vianen, het in 1938 aangelegde Lekkanaal direct ten oosten daar-
van en het Amsterdam-Rijnkanaal in 1932-1955, dat ten westen van
Wijk bij Duurstede in de rivier uitkomt. In 1870 werd bij Honswijk
een inundatiekanaal gegraven met aan de rivier bij Fort Honswijk
een inlaatsluis. In 1985 moest deze sluis wijken voor de dijkver-
zwaring. In 1866 is in het kader van de Nieuwe Hollandse Water-
linie de verbinding van Kromme Rijn met Nederrijn hersteld en
via een inlaatsluis gereguleerd. 

Rivierregulatie en dijkbewaking 
Om de stroomsnelheid te verhogen is men vanaf het midden van de
19de eeuw de vaargeul van de rivier gaan versmallen, verdiepen en
vastleggen met kribben en strekdammen. De op sommige plaatsen
wel 350 meter brede rivier werd teruggebracht tot een breedte van
200-225 meter over het gehele traject. De schuin of in de lengte
geplaatste strekdammen zorgden voor extra waterkering en voor 
de aanslibbing van de zandplaten. Tussen 1850 en 1890 zijn tegen
aanzienlijke kosten grootscheepse werken uitgevoerd voor de 
verbetering van het zomerbed van de Rijntakken. Daarbij zijn vele
ondieptes en zandeilanden weggebaggerd en bochten afgesneden.
De meander bij Wijk bij Duurstede (Roodvoet) werd in 1874 af-
gesneden. Om voldoende overhoogte te houden ten opzichte van de
zuidelijke dijk, is omstreeks 1880 de Lekdijk aan de noordzijde ver-

hoogd. Toen zijn ook diverse dijkmagazijnen, dijkbewakingshuizen
en het fraaie veerhuis bij Wijk bij Duurstede gebouwd.

Om de bevaarbaarheid van de rivier te verbeteren is in 1951
besloten tot de Rijnkanalisatie. Bij Hagestein en bij Wijk bij 
Duurstede veranderde de loop van de Nederrijn door kanalisatie 
en het inrichten van draaikommen voor de scheepvaart. Om de
waterstanden te kunnen beheersen werden bij Hagestein (1958) 
en Amerongen (1967) dubbele vizierstuwen met een naast gelegen
schutsluis gebouwd, destijds een wereldprimeur. Vanwege de 
grote landschappelijke schoonheid van het rivierengebied werd 
de nadruk op de boogvorm van de vizierschuif gelegd. Een recente
en ingrijpende ontwikkeling is de verzwaring van de rivierdijken
en het uitvoeren van natuurontwikkelingsprojecten in de uiter-
waarden.

Steenfabrieken
Eind 19de eeuw nam de woningbouw sterk toe. Dit had de bouw van
steenfabrieken tot gevolg, die op plekken werden gesitueerd waar
de uiterwaarden niet aan getijden stromingen onderhevig waren.
Steenfabrieken zijn dan ook alleen ten oosten van Vreeswijk te 
vinden: in de Ossenwaard bij Vianen, in de Bosscherwaarden (1923)
en in de Lunenburgerwaard (1885) bij Wijk bij Duurstede. Van de
steenfabriek bij Elst is alleen de schoorsteen nog over. Van de 
steenfabriek bij Remmerden en van de kalkzandsteenfabriek bij
Rhenen is nauwelijks iets overgebleven.

DEELGEBIEDEN – NEDERRIJN EN LEK

De Lek in oostelijke richting met zicht op de boogbrug uit 1936, oorspronke-

lijk deel uitmakend van een serie grote rivierbruggen uit het Rijkswegenplan

van 1927. Luchtfoto van september 2002.
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‘Het leven in deze besloten eenzaamheid is van ijzig-kalme maatgang. De boeren en daggelders, die daar

wonen onder de wijde koepel, zien aan de randen van hun weelderig land de silhouetten van Oudewater, 

Haastrecht, Stolwijk en Schoonhoven. Maar zij hebben geen deel aan het leven in deze saamklonteringen

van mensen. Hun natuur is gegroeid naar het leven achter af, zij zijn schuw geworden van het vertier.’

Herman de Man, Heilig Pietje de Booy, 1940.

Lopikerwaard, Schalkwijk en Vianen
middeleeuwse lijnen als maat

6
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KARAKTERISTIEK

Ten zuiden van de stad Utrecht strekt zich het gebied Lopiker-
waard-Schalkwijk uit met Vianen aan de overzijde van de Lek. Het
maakte tot de middeleeuwen deel uit van een langgerekt, aaneen-
gesloten waardengebied van cope-ontginningen, dat van Culem-
borg tot aan de kust liep, ingesloten tussen rivieren en dijken. 

Binnen de heldere omgrenzing van de bedijkte rivieren de Lek, de
Hollandsche IJssel en de Vlist kenmerkt de Lopikerwaard zich door
een gaaf patroon van middeleeuwse ontginningen: een grootschali-
ge lineaire oost-west structuur van ontginningsassen met strook-
verkaveling haaks daarop, verfijnd door een systeem van water-
beheersing met sloten, weteringen en boezems. De verdichting van
de lange, doorgaande boerderijlinten heeft geleid tot een sterk con-
trast met de grote openheid van de polders. Naast enkele kleine ker-
nen in de linten liggen aan de rand van het gebied de historische
stadjes IJsselstein en Montfoort. Met uitzondering van het gebied
rond IJsselstein hebben in de Lopikerwaard nauwelijks 
structurele ingrepen plaatsgevonden. Hierdoor is deze waard 
nog steeds te beleven als een open middeleeuws landschap.

Het middengebied, begrensd door de A2 en de A27 tussen Utrecht
en Vreeswijk, is door de opeenvolgende aanleg van de Vaartsche
Rijn, het Merwedekanaal en het Lekkanaal geheel veranderd. Het
middeleeuwse copelandschap heeft plaatsgemaakt voor industriële
en stedelijke ontwikkeling van Nieuwegein langs de noord-zuid
lopende transportassen. Naast de resten van enige oude, agrarische
lijnen en ridderhofsteden (Oudegein) treffen we met name langs
de Vaartsche Rijn industriecomplexen aan, vinden we historische
bebouwing rond het unieke sluizencomplex van Vreeswijk en zijn
er restanten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Het oostelijke gebied rond Schalkwijk wordt bepaald door de drie
in oost-westrichting lopende ontginningsassen van de Houtensche
Wetering, de Schalkwijksche Wetering en de Waalsche Wetering.
Stedelijke dynamiek vanuit Vreeswijk en Houten en infrastructure-
le doorsnijdingen (A27, Amsterdam-Rijnkanaal) hebben het oude
agrarische gebied van Schalkwijk verkleind. Rond Honswijk ligt
een van de meest waardevolle militaire landschappen van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Vianen, dat in 2001 bij de provincie Utrecht is gekomen en van
oudsher deel uitmaakt van de Vijfherenlanden, heeft de sterke
industrialisatie en verstedelijking buiten de ommuring weten 
te houden. Door de grootschalige uitbreidingen ten oosten en 
ten zuiden van de stad is het middeleeuwse bewoningspatroon 
op de stroomrug echter goeddeels verloren gegaan. De cope-
ontginningen van Autena en Bolgerijen zijn bewaard gebleven,
maar worden doorsneden door de A27 en de A2. De belangrijkste
cultuurhistorische kwaliteit hebben: de historische stad Vianen
met resten van het kasteel Batestein, het terrein van de verdwenen 
middeleeuwse stad Hagestein en tot slot Fort Everdingen en de
Diefdijk, onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

HOOFDSTRUCTUUR

� Oost-west ontginningsassen en noord-zuid transportassen.
� Lopikerwaard: 

–    Een door rivieren omsloten eenheid.
–    Sterk contrast tussen dichte boerderijlinten en open 
      copelandschap.
–    Een fijnmazig waterbeheersingssysteem in westelijk deel.
–    De historische stadjes IJsselstein en Montfoort.

� Utrecht-Vreeswijk:
–    Industrialisatie langs Vaartsche Rijn, Merwedekanaal, 
      Lekkanaal.
–    Sluizencomplex en dorpskern Vreeswijk.
–    Restanten middeleeuwse oost-west wegen en kastelen.
–    Onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

� Schalkwijk:
–    De boerderijlinten van de Waalsche Wetering en de 
      Schalkwijksche Wetering.
–    Honswijk en omgeving als militair landschap van de 
      Nieuwe Hollandse Waterlinie.

� Vianen:
–    De historische stad Vianen met sluizencomplex van het 
      Merwedekanaal.
–    Cope-ontginningen Autena en Bolgerijen.
–    Restanten vroege bewoning bij Helsdingen en Hagestein.
–    Fort Everdingen en de Diefdijk.

    GESCHIEDENIS

Tot 1000 • Het verborgen landschap
Door het gebied Lopikerwaard, Schalkwijk en Vianen lopen onder
enkele meters klei en veen diverse fossiele stroomruggen in overwe-
gend oost-westrichting. Sommige van deze oude rivierlopen zijn
door inklinking van het veen als lage ruggen in het landschap zicht-
baar geworden. Door hun stevige, zandige ondergrond waren het
ideale vestigingsplekken voor eerste bewoning. Deze rivieren zijn

Boven • Benschopschewetering met bakstenen boogbrug.

Links • Strookontginning in de Lopikerwaard met de watertoren op het 

snijpunt van de Damweg en de Lansing.
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vanaf het Holoceen ontstaan, waarbij in de loop der tijd hun bed-
ding meer en meer naar het noorden is opgeschoven. We kunnen
daarbij verschillende, in tijd opeenvolgende stroomstelsels onder-
scheiden, ieder bestaande uit diverse stroomruggen of -gordels. 

Zo’n zesduizend jaar geleden liep de toen zeer brede hoofd-
stroom van de Rijn nog ten zuiden van Vianen, waar de rivier de
huidige Lek overstak om dwars door de Lopikerwaard zijn weg in
westelijke richting te vervolgen. Dit ‘Benschopse stroomstelsel’ is
later overdekt met dikke veenpakketten en nu geheel onzichtbaar.
Alleen de Randdijk tussen IJsselstein en Oudegein zou mogelijk op
een crevasserug van de Wiersche stroomgordel, behorende tot dit
oudste stelsel, aangelegd zijn. 

Een kleine vijfduizend jaar geleden is de hoofdstroom een stuk
noordelijker komen te liggen met de Werkhovense-Oude Rijn
stroomgordel als beginfase van het Utrechtse stelsel. 

De Lek bestond toen nog niet. De Rijn ten oosten van Wijk bij
Duurstede volgde al ongeveer het huidige tracé van de Nederrijn.
Het oude Benschopse stelsel werd opgevolgd door het sterk ver-
snipperde Graafse stroomstelsel. Op de smalle, soms nog zichtbare
stroomruggen ervan vestigden zich de eerste bewoners. De oudste
sporen, uit het Neolithicum, zijn op de Zijderveldse stroomrug bij
Vianen aangetroffen. Op de Bloklandse stroomrug bij Benschop
zijn sporen van bewoning uit de Bronstijd gevonden. Op de slechts
tweehonderd meter brede Lopiker stroomrug werd in de middel-
eeuwen, precies op de grens met de lagere kom, de Achterdijk 

aangelegd. Bewoningsporen uit de ijzer- en Romeinse tijd zijn in
de polder Batuwe gevonden. 

Ruim vierduizend jaar geleden ontstond de Vecht als aftakking
van de Oude Rijn. Een paar eeuwen later splitste de Rijnloop zich
in de brede Houtense stroomrug. Het Graafse stelsel maakte plaats
voor het Linschotense stroomstelsel, dat bijna even belangrijk werd
als het Utrechtse stelsel. Tussen Houten en Montfoort begon de
nieuwe Blokse en Jutphase stroomrug te kronkelen, tussen Mont-
foort en Woerden de Linschoter stroomrug. Een voor loper van de
Hollandsche IJssel sloot bij Montfoort daarop aan. Bij Vianen vond
vóór het jaar 1000 op de Hagesteinse stroomrug de eerste ontgin-
ning en bewoning plaats. Op deze brede en twee tot drie meter
hoge stroomrug zijn nog hier en daar resten te vinden van de oude
blokverkavelingen rond Everdingen, Hagestein en Helsdingen. 
Bij de laatste twee nederzettingen vinden we een gevorkt op elkaar
aansluitende voor- en achterweg, typerend voor vroege kernen in
het rivierengebied. Het overige moerasveengebied was toen nog
geheel onbewoond en ongecultiveerd. 

Ruim drieduizend jaar geleden liep de hoofdstroom van de Rijn
in het westelijk deel van het Kromme Rijngebied; de Houtense
stroomrug werd toen gevormd. De Oude Rijn splitste zich tussen
de Meern en Harmelen en vormde de Heldammer stroomrug. 
Het is deze veilige stroomrug die tijdens de aanleg van de Limes 
als Romeinse weg benut werd. 

Ruim tweeduizend jaar geleden ontstond de Kromme Rijn. 
De Houtense stroom is toen gaan dichtslibben. Het Linschotense

Caarte van het Over-Oudland uit omstreeks 1740 onder IJsselstein. Tussen de Hogedijk en de Lagedijk is in het zuidelijk deel nog de oude blokverkaveling 

herkenbaar. Voorts de opstrekkende strookverkaveling vanaf de IJssel en de jongere ontginning van de Hoge Biezen. Ten noorden van de Rijpikkerweert staat 

de galg van IJsselstein. Geheel rechts de Doorslag bij het Gein als de oude vaarroute vanuit Utrecht. 
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stelsel verdween vrijwel geheel. Alleen een voorloper van de Lek
volgde al ruwweg de huidige loop tussen Wijk bij Duurstede en
Vianen. 

In de eeuwen daarna vormden zich de Lek en de Hollandsche 
IJssel. De huidige Lek moet tussen de 4de en de 8ste eeuw n.Chr.
zijn ontstaan en werd na de 10de eeuw de hoofdstroom van de Rijn.
De Kromme Rijn, die in de 3de eeuw nog langs Zeist stroomde, ver-
zandde en verschrompelde tot onbeduidend stroompje. Op de
oeverwallen langs de IJssel getuigen enkele oude blokverkavelin-
gen bij Over Oudland van vroege bewoning. In de 9de eeuw werd 
bij Eiteren een kapel gesticht. In Vreeswijk, Tull en Honswijk, op
de smalle oeverwal van de Lek, moet in de 10de eeuw bewoning
zijn geweest. De onregelmatige verkavelingen wijzen hierop. 

1000-1600 • Grote ontginningen en een nieuwe vaart 

Vaartsche Rijn
Door verzanding van de Kromme Rijn was deze rivier nauwelijks
meer interessant voor de scheepvaart naar Utrecht. Bisschop Gode-
bald had meer financieel belang bij de ontginning van de natte
komgronden van Langbroek toen hij in 1122 de Rijnloop bij Wijk bij
Duurstede liet afdammen. Dat jaar werd in een overeenkomst met
keizer Hendrik V bepaald dat gelijktijdig met deze afdamming een
‘Nye Vaert’, een nieuw kanaal vanuit Utrecht gegraven zou worden
als verlenging van het toen aangelegde zuidelijke deel van de Oude-
gracht. De bisschop maakte echter geen haast. Een conflict met de
Utrechtse burgerij ontstond, maar door bemiddeling van de keizer
kon enige jaren later toch begonnen worden met het graven van de
nieuwe waterweg, de huidige Vaartsche Rijn. Vanaf de Utrechtse
Tolsteegpoort liep de vaart tot aan de Randdijk bij het bisschoppe-
lijk kasteel Oude Gein. Langs de Randdijk stroomde een crevasse-
geul die voor de verbinding met de Hollandsche IJssel zorgde. Na
aanleg van de Noorder IJsseldijk werd het tracé in 1148 doorgetrok-
ken tot aan de Hollandsche IJssel. Hier, bij de dijk waarover de
schepen overgeladen moesten worden, ontstond het handelsstadje
Gein, waar in 1217 een kerk werd gesticht. De overbodig geworden
Randdijk werd doorgeslagen. Daar komt de naam Doorslag als 
laatste stuk van de vaart vandaan. 

Nadat graaf Floris V in 1285 de inmiddels sterk verlandde 
Hollandsche IJssel bij Klaphek liet afdammen, was Utrecht weder-
om verstoken van een directe verbinding met de Lek. Ondanks de
stadsrechtverlening in 1295 was de uitgroei van Gein gedoemd te
mislukken en zou het in 1340 geheel verwoest worden. Enkele
jaren na de afdamming werd de verbinding weer hersteld, met 
een nieuw kanaalvak, dat een stukje van de omstreeks 1130 gegra-
ven Schalkwijksche Wetering benutte om vervolgens zuidwaarts af
te buigen tot aan de Wiersedijk. Vanwege de vele overstromingen
durfde men het doortrekken van de vaart tot aan de Lek niet aan.

Boven • De Lopiker en Bloklandse stroomrug zichtbaar gemaakt met het

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Hier is de grootschalige middel-

eeuwse ontginning over de geomorfologie heen gewalst zonder gebruik te

maken van de zandige stroomruggronden. 

Onder • De achterkaden van de ontginningsblokken Willeskop (Bloklandse

Dijk) links en Benschop (Noordzijdse Kade) rechts. De tussenliggende 

restontginning wordt als natuurgebied ingericht. Opname naar het oosten. 
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tot 1000 

Lopikerwaard, 
Schalkwijk en Vianen
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1000-1600

Lopikerwaard, 
Schalkwijk en Vianen
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1600-1800

Lopikerwaard, 
Schalkwijk en Vianen
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1800-1900 

Lopikerwaard, 
Schalkwijk en Vianen
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1900-2014

Lopikerwaard, 
Schalkwijk en Vianen
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De stroomrug van de Wiers was de laatste veilig bewoonbare plek
voor de rivier. Uiteindelijk kwam in 1373 een rechtstreekse verbin-
ding met de Lek tot stand. Dat jaar werd bij de uitmonding in de
Lek een schutsluis met verdedigbare toren (Gildenborch) gebouwd,
waarachter de nieuwe handelsnederzetting Vreeswijk onstond. Ver-
zanding van de Lek leidde in 1561 tot de bouw van een tweede sluis-
kolk, die toen buitendijks kwam te liggen. De nog goed herkenba-
re, enigszins schuine plaatsing van deze kolk had te maken met
een bestaand eilandje in de rivier. Langs de Vaartsche Rijn en de
Nedereindseweg verrezen maar liefst negentien kastelen van leen-
mannen van de bisschop. Namen als Rijnhuizen, Rijnenburg en
Rijnestein verwijzen naar de naam ‘Nieuwe Rijn’, zoals de Vaart-
sche Rijn toen ook wel werd genoemd.

Lopikerwaard
Na de bedijking van de Lek vanaf de tweede helft van de 11de eeuw
kwam de systematische ontginning van het veengebied op gang.
De eerste ontginning was het blok Lopik. Ontginningsas was het
veenstroompje Zevender-Lobeke, dat door een gegraven watergang
(Graaf) met de Enge IJssel werd verbonden. Om een vaste kavel-
diepte te houden werd de grillige vorm van de nieuwe Lopiker-
wetering naar het noorden toe in de Eerste en de Tweede Wetering
herhaald. De Achterkade-Zuidzijdse kade werd de achtergrens van
de eerste cope-ontginning Lopik. Deze kade met wetering (Lansing
= landeinde) heeft in de eerste helft van de 12de eeuw de centrale
ontginningen van Polsbroek en Benschop gedicteerd. Op een
afstand van ongeveer 1250 meter van deze kade is midden door 
het gebied de Benschopsche Wetering gegraven, die grotendeels 
de oude Benschopse stroomgordel volgde. 

Deze wetering diende als centrale afwatering tussen de Hol-
landsche IJssel en de Vlist en was de ontginningsbasis voor de
tweezijdige bebouwing. De noordgrens van de grote ontginningen,
de Benschoppermolenvliet-Noordzijdse Kade-Broekdijk, loopt
parallel aan de Benschopsche Wetering. Haaks op deze dominante
oost-west structuur staat de Damweg, een kade die als scheiding
tussen de blokken Benschop en Polsbroek is aangelegd. Het is 
in de Lopikerwaard de enige belangrijke noord-zuid verbinding
tussen Oudewater en de Lopikerwetering.

De Zijdewetering, achtergrens van de ontginningen Lage en
Hoge Biezen vanuit de Hollandsche IJssel, was de oostgrens; de
achterkaden van de oudere ontginningen vanaf de Vlist, zoals de
Schutterskade, vormden de grenzen in het westen. Bij Zevender
heeft men de Lopikse ontginning tot aan Schoonhoven door-
getrokken, alleen slechts half zo diep, tot aan de Noord Zevender 
Wetering. 

Vanaf de Hollandsche IJssel
De overige cope-ontginningen vonden plaats vanaf de Hollandsche
IJssel, die in de 12de eeuw werd bedijkt. De achterkaden van de pol-
ders Willeskop en Heeswijk tussen de Damweg en de Heeswijkse
Kade, in 1169 ‘Hesewiger Sithwinde’ geheten, volgen nauwkeurig
de loop van de zuidelijke IJsseldijk. De Bloklandse Dijk, achterkade
van Heeswijk, werd benut als ontginningsbasis voor de restontgin-
ning Blokland (beloken land = ingesloten land), die eind 13de eeuw
werd voltooid. De polder Broek, verkaveld vanaf de Achtersloot,
sloot aan op de Broekerkade als zijgrens van Blokland. De polder
Vliet en Dijkveld, direct ten westen van Oudewater, werd ook vanaf
de IJsseldijk ontgonnen met als achtergrens de Hoenkoopse Buurt-

Hofstede Ter Weide in ’t Waal, al in 1435 vermeld en thans ter plaatse van

boerderij Voorzorg aan de Waalseweg 33. Een typisch voorbeeld van een 

rijke, omgrachte boerderij met dubbel dwarshuis, poortgebouw, hooi bergen

en een spieker voor het huis, een graanschuurtje op palen. Detail van de

kaart door Jan van Diepenem uit 1634.

Het in 1989 herstelde kasteelterrein Schalkwijk, opname september 2004.

Het midden 13de-eeuwse Schalkwijk was aanvankelijk een Gelders leen,

maar kwam een eeuw later in handen van de heren van Culemborg. Toen de

familie Taets van Amerongen in 1774 eigenaar werd, was er al niet veel meer

over van het kasteel.
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weg. Midden tussen de Hollandsche IJssel en de achtergrens van
de Polsbroekse ontginning werd de Hoenkoopse Buurtweg als 
ontginningsas van het copeblok Hoenkoop aangelegd. Hierdoor
werden de kavels naar het oosten toe langer dan de standaard-
diepte. De Schenkelkade en de Damweg vormden de grenzen 
van Hoenkoop aan weerszijde.

Tussen Lekdijk en Lopikerwetering
De ontginningen tussen de Lekdijk en de Lopikerwetering zijn
onregelmatiger. Ten westen van Jaarsveld was de Lekdijk de 
ontginningsas voor Wiel, Vijfhoeven en Willige Langerak. 
De Broeikade, de huidige M.A. Reinaldaweg (N210), was de 
onregelmatige scheikade tussen Willige Langerak en Cabauw. 
De polder Cabauw werd later vanuit de Lopikerwetering ont-
gonnen. De verkaveling van Vijfhoeven en Wiel liep daarentegen
in zijn geheel door tussen Lekdijk en Lopikerwetering. In de 
polder Vogelzang bij Jaarsveld zien we een onregelmatige 
strookverkaveling tussen de Lekdijk en de Oude Slootse Weg.
Mogelijk dat deze weg een ouder dijktracé is. 

De Graaf is vanaf de Lopikerwetering ontgonnen met dezelfde
kavelrichting als die van de grote ontginningen. De verkaveling 
in Batuwe ten oosten van de Uitweg is qua richting afwijkend. 
De ontginning vanaf de Enge IJssel loopt door in de buitendijkse
uiterwaarden en stuit in het oosten op percelen, die haaks vanaf 
de Lekdijk uitgezet waren. Deze laatste ontginning moet na de 
verlegging van de Lekdijk aan het begin van de 14de eeuw 
hebben plaatsgevonden.

Vlieten en tiendwegen
Voortschrijdende bodemdaling sinds de grote middeleeuwse ont-
ginningen noodzaakten tot waterbeheersingsmaatregelen. In het
westelijke, nattere deel van de Lopikerwaard is al vroeg een dicht
netwerk van weteringen in oost-westrichting gegraven. In 1155
begon men met het graven van de Groote Kerkvliet en de Eerste
wetering tussen Polsbroek en Cabauw. Onder Oudewater kwam in
1313 de Pijpenvliet langs de Rateles tot stand. Dat jaar kwam ook,
met een Voor- en Achtermolen, de Broekse Molenvliet naar de 
Hollandsche IJssel klaar, haaks op de Achtersloot. In 1438 mocht
Hoenkoop de Schoolvliet graven, sindsdien de grens tussen
Utrecht en Holland. Achter de boerderijen werden kaden opgewor-
pen om het kwelwater buiten de akkers te houden. De ‘tiendwegen’
hebben mogelijk hun oorsprong als kwelkaden. 

Ter afwatering van het drassige gebied bij Jaarsveld (Vogel-
zang) werd de ontginning in smalle percelen uitgezet en met een
dicht kavelsloten patroon ingedeeld. Haaks hierop werden extra
weteringen gegraven om stroomafwaarts water te kunnen lozen 
op de rivieren.

Lintdorpen
Vanaf de 12de eeuw ontstonden langs de ontginningsassen kilo-
meters lange boerderijlinten, aan één of aan twee kanten. Hier
vormden zich kernen rondom nieuw gestichte kerken en kastelen.
In de Lopikse ontginning was het kerkdorp Lopik de belangrijkste
kern. Lopikerkapel vormde zich rondom de hofstede Huis te Vliet
en kreeg in de 14de eeuw een eigen kapel, evenals Cabauw in het
westen. 

DEELGEBIEDEN – LOPIKERWAARD, SCHALKWIJK EN VIANEN

Generaale Land-kaarte van den Loopicker-waard, anno 1771 door D.W.C Hattinga. Opvallend zijn de tientallen eendenkooien.

 0217 TT 192-432 her.qxp_  0405 chs 1-74  16-02-17  17:26  Pagina 337



De Benschopper kerk werd gelijktijdig met de ontginning in de eer-
ste helft van de 12de eeuw gesticht, centraal in het lange lint. Ben-
schop was de belangrijkste kern, samen met een weerbare hofstede
er tegenover. In het uiterste westen van de ontginning werd in de
13de eeuw aan de zuidzijde van de wetering de kerk van Polsbroek
gesticht, als tweede kern. Jaarsveld is al voor de grote ontginningen
ontstaan. Vóór 1280 kreeg het een eigen parochiekerk en een kas-
teel. Het is de enige kern aan de Lekdijk.

IJsselstadjes
Montfoort en IJsselstein zijn de historische stadjes in de Lopiker-
waard en liggen aan de Lopikerwaardse zijde van de Hollandsche
IJssel. Als strategische zet tegen de graaf van Holland stichtte bis-
schop Godfried van Rhenen omstreeks 1160 het kasteel Montfoort
(Mons Fortis = Sterke Berg). 

Na stadsrechtverlening in 1329 werd het kasteel binnen de
ommuring opgenomen. De ontginning Hofland, tussen het kasteel
en Blokland en ingeklemd tussen twee kerkenpaden, behoorde tot
Montfoort en is nu bebouwd. IJsselstein (= kasteel aan de IJssel)
kreeg in 1331 stadsrechten als poort naar de Lopikerwaard. Het 
kasteel van Gijsbrecht van Amstel bleef buiten de eigenlijke
omwalling. Zowel Montfoort als IJsselstein zijn planmatig 

Boven • Luchtfoto van Montfoort uit 1926. De gracht voor het kasteel is nog

niet doorsneden door de provinciale weg. 

Links • Montfoort anno 2004. Opvallend is de verdichting van het stadje en

de forse bebouwing van het kasteelterrein met het gemeentehuis.
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uitgelegd volgens een regelmatig stratenpatroon, geënt op de 
oudere verkavelingsstructuur.

Schalkswijkse ontginningen
Direct na de aanleg van de Vaartsche Rijn startte de bisschop met
de grote Schalkwijkse ontginningen. Vanaf de Lekdijk bij De Heul
werd omstreeks 1135 midden door het gebied in westelijke richting
de Schalkwijksche Wetering gegraven. Achtergrenzen van de 
nieuwe ontginningen waren de Goyerwetering en de Houtensche
Wetering en de Waalsche- en de Honswijksche Wetering (Achter-
dijk). Deze weteringen hadden een natuurlijke oorsprong. Via de
Vaartsche Rijn waterden zij af op de Lek. 

De ontginning verliep in fasen. Als eerste ontstonden de cen-
trale blokken Bieshaar en Tetwijk. De verkaveling werd evenwijdig
aan de Uitweg uitgezet. De Schalkwijksche Wetering diende als
dubbelzijdige ontginningsbasis, waar van meet af aan een kerk
werd gesticht. Daarna volgden Vuylcop vanuit de Houtensche
Wetering en het Waalsche Veld vanuit de Waalsche Wetering.
Voorts de ontginningen van Kanenbroek en Goyerveld/Tuurlaak
met de Schalkwijksche Wetering als dubbelzijdige basis. De ver-
kaveling van Tuurlaak werd parallel aan de Zuwedijk gelegd, waar-
door bij Bieshaar een gerende strook overbleef. Als laatste werden
de restontginningen Blokhoven, Geer en Knoest verkaveld. Oude-
re, onregelmatige verkavelingen treffen we aan tussen de Lekdijk
en de Achterdijk. In het westen van het gebied werd vanuit de
oudere kernen ’t Waal en Houten ontgonnen. Daardoor is langs 
de Schalkwijksche Wetering alleen ten oosten van de Uitweg aan
weerskanten lintbebouwing ontstaan.

Kerken en kastelen
In de Schalkwijkse ontginningen ontstonden kernen rondom de
kerken van ’t Waal (kerkstichting vóór 1348) en Schalkwijk. Het
12de-eeuwse kerkdorpje Tull is midden 19de eeuw vanwege de
bouw van Fort Honswijk geheel verdwenen. In de 13de en 14de
eeuw werden enkele kastelen en versterkte hofsteden gesticht aan
de Lekdijk (Blokhoven) en aan de ontginningsassen, zoals Vuylcop,
Schalkwijk, Schonauwen en Marckenburg.

Viaanse ontginningen
Rond het jaar 1100 moeten de eerste strookvormige ontginningen
vanaf de Hagesteinse stroomrug en de Lekdijk voltooid zijn. De
oudere bouwlanden rond Helsdingen zijn door de benediktijner
monniken van het klooster Oostbroek ontgonnen met de polders
Bloemendaal en Monnikenhof (!). Bij hun uithof in Helsdingen
bouwden zij een kapel die er, in 15de-eeuwse gedaante, nog staat.
Onder Hagestein verschenen de grootschalige blokken De Biezen
en De Eng tot aan de Autenase Kade als achtergrens. Hier waren
het de kapittels van de Dom en Oudmunster die al vanaf midden
11de eeuw de ontginningen systematisch exploiteerden en die kort
na 1108 van de bisschop een eerste kerk mochten stichtten in Hage-
stein. Ook vanaf de Lekdijk werden strookverkavelingen uitgezet.
In Hagen, met de Hoevensloot (Hagenweg) als achtergrens, en in
Mafit gebeurde dit veelal op lokaal initiatief. Dit is nog goed te zien
aan de onregelmatige verkavelingsstructuur. In Gouwenes en Ever-
dingen herkennen we weer de centrale regie van de Utrechtse
kapittels met de Tienhovensche Weg-Lange Meent op copediepte
(1250 meter) van de Lekdijk. 

Autena, Bolgerijen en Boeicop
De grote cope-ontginningen in het centrale deel van de Vijfheeren-
landen stonden onder gezag van de Utrechtse bisschop en werden
in het tweede kwart van de 12de eeuw uitgevoerd. Hierbij was niet,
zoals in de Lopikerwaard, de Lek het vertrekpunt, maar een tussen
Lek (Everdingen) en Linge (Leerdam) gegraven wetering en kade,
de huidige Graaf Huibertlaan, voorheen Poldersteeg geheten. Deze
diende als ontginningsbasis van de oostwaartse ontginningen van
onder meer Zijderveld. De Diefdijk, die in 1284 werd aangelegd als
negen kilometer lange dwarsdijk tussen Lek en Linge tegen water-
overlast uit Gelre, werd de achtergrens. Westwaarts heeft men
haaks op deze weg enkele evenwijdige ontginningsbases aange-
legd, op vaste afstanden van elkaar: Bolgerijse Kade, Zijderveldse
Laan-Achterkade en, in het Zuidhollandse, de Boeikopse Weg. Aan
de zijkaden valt nog af te lezen dat de polders Bolgerijen en Boei-
cop volgens drie fasen in westelijke richting zijn ontgonnen: tot de
Groene Kade (Lang Bolgerijen), tot de Kruisweg (Kort Bolgerijen)
en tot het veenriviertje de Zouwe, nu Zederik (Zouden Bolgerijen),
dat als beëindiging en afwatering van de grote ontginningen fun-
geerde. Bolgerijen telde totaal zo’n 44 hoeves van ieder ongeveer
1000 meter diep en 140 meter breed. Langs de Zijderveldse Laan
zijn maar liefst 22 woonterpen aangetroffen, waarvan de oudste
dateren uit de tweede helft van de 13de eeuw. Autena is met Tien-
hoven en Vierhoeven een restontginning die tot aan de bestaande
Autenase Kade en Tienhovensche Weg is ontgonnen. 

De dorpskom van Lopik anno 1832.

De dorpskom van Benschop anno 1832.

DEELGEBIEDEN – LOPIKERWAARD, SCHALKWIJK EN VIANEN
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Nederzettingen
Al vóór de grote Viaanse ontginningen ontstond de dijknederzet-
ting Everdingen. Omstreeks 1280 werden hier een kerkje en het
kasteel Everstein (verwoest in 1406) gebouwd. Aan de oostzijde 
van de Graaf Huibertlaan, tussen de Kerksteeg en de Bruine Kade,
bevindt zich de ontginningsnederzetting Zijderveld. Aan de Kerk-
steeg werd in de late middeleeuwen een kerk gebouwd. De Bruine
Kade diende als zuidelijke zijkade van het blok Zijderveld. Op het
hoogste punt van de stroomrug ligt Hagestein, vernoemd naar het
midden 13de-eeuwse kasteel dat hier werd gebouwd. De oorspron-
kelijke, oudere nederzetting heette aanvankelijk Gasperden, naar

het verdwenen riviertje de Gaasp. Tijdens de grote ontginningen
werd hier in de 12de eeuw de moederkerk van Vianen gesticht. In
1382 kreeg Hagestein stadsrechten van bisschop Jan van Arkel. Kort
daarna werd het stadje voorzien van een dubbele omgrachting. In
1406 verwoestte de Hollandse graaf Hagestein. Ook Van Arkels
kasteel Everstein moest er aan geloven. Na herbouw in 1547 werd 
dit kasteel, een woontoren, in 1855 gesloopt. Alleen de verlandde
stadsgrachten van deze nooit ontwikkelde stad zijn nog herken-
baar. Ten westen van Hagestein heeft het versterkte huis Neyestein
gestaan.

Het dubbelzijdige boerderijlint aan de Lopikerwetering (voorheen de Lobeke) ter hoogte van de Damweg. Karakteristiek is de tussen de waterlopen liggende

‘restbebouwing’ van oorspronkelijke ambachts huizen. 
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Kasteelstad Vianen
Vianen is evenals IJsselstein en Montfoort een planmatig aan-
gelegd kasteelstadje, strategisch gelegen aan de Lek tegenover
Vreeswijk. Na ontginning van het gebied schoof de bewoning van
de stroomrug op richting rivier. Een eerste kasteel (Op de Bol) werd
350 meter ten zuiden van de nederzetting gesticht. Deze kreeg in
1271 marktrechten van bisschop Jan van Nassau. In 1335-1336 was
het niet meer de bisschop, maar de machtige, aan de Hollandse
graaf geliëerde Willem van Duivenvoorde die de nederzetting privi-
leges verleende en daarmee losmaakte van de Utrechtse claims. 
Hij was het ook die de nieuwe stad liet omgrachten en ommuren
volgens een onregelmatig vierkant van ongeveer 500 bij 500 meter.
In de noordwesthoek werd rond 1370 kasteel Batestein (afgebrand
in 1696) gebouwd. Het stadje kreeg de Voorstraat als centrale
noord-zuidas. Voor het stratenpatroon ten oosten van de Voorstraat
werd de waaiervormige strookverkaveling van Klein Hagen overge-
nomen. Het westelijk deel van de stad kreeg een nieuwe planmati-
ge invulling met parallel aan de Voorstraat lopende straten op stan-
daardafstand van 40 meter. De drie bebouwingsstroken ter weers-
zijden van de Voorstraat met secundaire dwarsstegen zijn nog
steeds goed herkenbaar. De aanvankelijk in de stad opgenomen
Lekdijk (Korte en Langendijk) werd na de bouw van het kasteel
omgeleid. In het verlengde van de Voorstraat ligt de Veerstraat,
ookwel Buitenstad genoemd. Deze gaf toegang tot het haventje, 
dat hiertoe een westelijke gelegen restgeul van de Lek benutte. 
Hier was, en is nog steeds, de overzetplaats naar Vreeswijk. De 
brede Voorstraat vormde de markt. De Lekpoort en de exact in het
verlengde staande kerktoren zorgden voor een heldere afsluiting.
Tot ver in de 20ste eeuw liep de enige landverbinding van Utrecht
met het zuiden via de Voorstraat. 

1600-1800 • Traagheid en trekschuit 
Tijdens de Gouden Eeuw werden enkele nieuwe buitenplaatsen
aangelegd, zoals Huis te Vliet bij Lopikerkapel, Snellenburg en 
Zeevliet bij Benschop. Ameliastein, ten westen van Vianen 
(gesloopt in 1814), kwam al in 1560 tot stand in opdracht van 
Hendrik van Brederode. Oudegein, Rijnhuizen en het verdwenen
De Wiers kregen begin 17de eeuw een nieuw Hollands-classicis-
tisch uiterlijk. Vianen zocht al in de 16de eeuw naar een betere vaar-
route met een plan voor een kanaal naar Arkel. Tussen het her-
bouwde kasteel Hagestein en Vianen werd de Haagwetering langs
de Lange Dreef en de Hagenweg als vaarroute verbreed. Met de
aanleg van de Viaanse Vaart in 1658 kwam een trekschuitverbin-
ding tussen Vianen en Gorinchem tot stand.

Molenvlieten en boezems
Begin 15de eeuw werd in Holland (bij Alkmaar) voor het eerst een
watermolen gebouwd. Een kleine halve eeuw later volgde ook Het
Sticht met molens langs nieuwe molenvlieten. De eerste molen in
Lopik verscheen in 1454. Doorgaande bodemdaling noodzaakte de
aanleg van boezems tegen het eind van de 16de eeuw. Daarin kon
water tijdelijk worden opgeslagen om in verschillende fasen op de
rivier te worden geloosd, eerst op de Vlist, maar al vanaf de 13de
eeuw op de Hollandsche IJssel. Omstreeks 1485 werd de Benschop-
per Molenvliet gegraven. In 1589 werd langs de Heeswijkse Kade
de Hoekse Molenvliet gegraven, met halverwege een molen. In de
16de en 17de eeuw ontstond ter weerszijden van de Damweg, over
enkele honderden meters naar Oudewater, een twee- en drietraps

Boven • Utrecht-Vreeswijk-Vianen. Detail van de Nieuwe Caerte van de 

provincie Utrecht door Bernard de Roy uit 1696.

Onder • Het stadje Vianen met op de achtergrond de Lek en Vreeswijk. 
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afwateringscomplex met verschillende boezems en molens. 
Restanten van andere boezems liggen bij Willeskop, bij De Pleyt
(Bagijnevliet, nu Maaltocht de Pleyt) en aan de oostkant van de
Schoolvliet. Op de Lek kwamen nieuwe uitwateringen, zoals de
Lopikerverlaat met de Uitweg uit 1628 en de boezem van Wiel 
en Vogelzang ten westen van de Rolafweg. Het meest waardevolle
stelsel van molenvlieten en boezems ligt bij de westgrens van de
polders Polsbroek (drie vlieten) en Noord Zevender. Daar ligt tus-
sen Kerkvliet, Achterkade en de Tweede Wetering een driehoekige
boezem, waar al in 1532 drie molens stonden. Alleen de Middelste
Molen, gesticht in 1733, bestaat nog. In de 18de eeuw moeten er
zo’n veertig molens in de Lopikerwaard gestaan hebben. Eind 19de
eeuw werden zij vervangen door zestien stoomgemalen. Weer een
eeuw later, omstreeks 1985, kon de klus worden geklaard met
slechts vier nieuwe gemalen.

Omdat de Schalkwijkse ontginningen weinig wateroverlast had-
den, is hier geen uitgebreid watersysteem ingericht. Onder Vianen
bedroeg de daling van de bodem uiteindelijk zo’n twee tot drie
meter. Afhankelijk van de waterstanden loosde men afwisselend 
op de Lek en de Linge. Midden 15de eeuw is hier al windbemaling

geïntroduceerd met enkele molens aan de Zederik. Midden 18de
eeuw werd het noordelijk deel van de Vijfherenlanden met zo’n
twintig molens via hoge boezems langs de Oude Zederik bij 
Ameide op de Lek uitgewaterd. 

Hennepakkers en eendenkooien
Vanaf de 15de eeuw werd in de veenontginningen veeteelt overheer-
send. Typisch voor deze periode zijn de combinaties met ander
grondgebruik. Het vangen van eenden was een aantrekkelijke 
bijverdienste. Hiervoor werden eendenkooien aangelegd, achter 
op de kavel, waar het rustig was. 

Eind 18de eeuw waren er in de Lopikerwaard zo’n vijftig eenden-
kooien. Enkele zijn nog behouden gebleven. Van diverse andere
kooien zijn alleen nog de sporen in het verkavelingspatroon te 
herkennen. 

Een apart fenomeen is de eeuwenlange hennepteelt, die in de
17de eeuw een hoogtepunt bereikt in de Lopikerwaard en bij Vianen.
In de Lopikerwaard heeft deze teelt nog enige sporen achtergelaten
in de vorm van brede rootsloten (roten = het wateren of rotten van
de hennepstengels) en met windsingels omgrensde hennepakker-
tjes direct achter de boerderijen. In Vianen zijn de akkers nog her-
kenbaar als kleine, smalle percelen in onder meer de Biezenpolder
en Groot Hagen. De tracés van enkele touwbanen herinneren aan
de touwfabricage in Oudewater, Montfoort en Vianen.

1800-1900 • Defensie en transport
In de strategische transportzone tussen Utrecht en Vreeswijk is het
steeds onrustig geweest. De vele kastelen op de dwarswegen tussen
de veenontginningen getuigen hiervan. In de 16de eeuw werden ze
vervangen door nieuwe, provisorische verdedigingswerken van de
Utrechtse Linie (1629) tussen Muiden en Vreeswijk. Onenigheid
met Utrecht leidde tot de aanleg van de veel westelijker gelegen
Oude Hollandse Waterlinie. Na de Pruisische opmars van 1787
kwam de linie weer oostelijk te liggen, bij de Diefdijk. Bij Vreeswijk
werd toen een schans aangelegd. In 1811 volgde een plan van 
Napoleon voor een nieuwe waterlinie, dat onder meer de Vaartsche
Rijn als grens voor de oostelijke inundatievelden voorstelde. 
Fort Vreeswijk werd in 1820 omgebouwd tot gesloten aardwerk 
ter verdediging van de sluizen. Ook werd Fort Jutphaas gebouwd,
ter bescherming van de Nedereindseweg, een oude ontginningsas
en droogblijvende doorgang door het gebied. Nadat de torenforten
Everdingen en Honswijk rond 1845 waren voltooid, verviel het
Vreeswijkse fort als overbodig geworden versterking.

Sluizen
Vanwege de complete vernieuwing van de vervallen Vreeswijkse
Oude Sluis (heropend in 1824) werd in 1818 een ‘tijdelijke’ nieuwe
sluis aan de oostzijde aangelegd, de Rijkshulpschutsluis. Het 
buitenhoofd van deze sluis kreeg naar revolutionair ontwerp van
Jan Blanken waaierdeuren, zodat deze tevens als inundatiesluis
gebruikt kon gaan worden. Blanken was ook de ontwerper van het
in 1825 geopende Zederikkanaal tussen Vianen en Gorinchem. Dit
nieuwe kanaal maakte deel uit van de verbetering van de vaarroute
tussen Amsterdam en de Waal. Het aan de oostzijde van Vianen
lopende kanaal kreeg via de Wilhelminasluis een voorhaven aan de
Lek, nu recht tegenover Vreeswijk. De hoofdweg langs de Vaart-
sche Rijn werd na 1811 onderdeel van de Route Impériale nr. 2 van
Amsterdam-Utrecht-Breda naar Parijs. Onder Vianen maakte 

TASTBARE TIJD 2.0 • CULTUURHISTORISCHE ATLAS VAN DE PROVINCIE UTRECHT 

Het boezemcomplex aan de Damweg onder Oudewater. Detail van de kaart

van Hattinga uit 1771. 
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deze gebruik van de oude Helsdingseweg. Tussen Helsdingen 
en Lexmond kwam een geheel nieuw tracé tot stand. In 1840 werd
de verbinding over de Lek verbeterd met een schipbrug, die tot de
bouw van een nieuwe boogbrug in 1936 dienst deed.

Een belangrijke nieuwe verbetering was de aanleg van het 
Merwedekanaal tussen 1882 en 1891. Vóór Vreeswijk splitste deze
zich westwaarts van de Vaartsche Rijn af om met een nieuwe
gekoppelde sluis (Koninginnesluis) en een voorhaven in de Lek 
uit te komen. Ook het Zederikkanaal werd tot Merwedekanaal 
verbreed, waarbij een bocht ten zuiden van Polder Bloemendaal 

is afgesneden. Bij Vianen werd naast de Wilhelminasluis uit 1825 
de Grote of Nieuwe Schutsluis gebouwd. 

Behalve verdichting van de boerderijlinten veranderde er in 
de Lopikerwaard weinig. In het Schalkwijkse veroorzaakten de
spoorlijn Utrecht-Den Bosch (1868) en het inundatiekanaal van
Honswijk (1879) enige doorsnijdingen. 

1900-2014 • Nieuwe lijnen en wijken
Afgezien van de aanleg van provinciale wegen op de oude struc-
tuurlijnen, ruilverkaveling en de bouw van nieuwe woonwijken bij

DEELGEBIEDEN – LOPIKERWAARD, SCHALKWIJK EN VIANEN

Het boezemcomplex aan de Damweg met op de achtergrond Oudewater. 
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Gedeelte van een kaartboekje uit 1607. Binnen de regelmatige cope-ontginning van Lopik zijn direct achter de boerderijen de hennepakkers met de rootsloten

aangegeven. 

De Middelste- of Tweede Molen uit 1773 tussen Polsbroek en Cabauw. Begin 16de eeuw stonden hier drie molens die via molengangen het natste deel van de

Lopikerwaard moesten drooghouden. 
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Montfoort, Benschop en vooral bij Lopik, heeft de Lopikerwaard
zijn agrarisch karakter behouden. Alleen IJsselstein is sterk ver-
stedelijkt en vastgegroeid aan Nieuwegein. Zenderpark, de meest
recente nieuwbouwwijk, strekt zich uit tot de grote Lopikse ontgin-
ning. In Schalkwijk zorgt het in 1952 gereedgekomen Amsterdam-
Rijnkanaal voor een zware doorsnijding van de oude ontginnin-
gen. 

Utrecht-Vreeswijk-Vianen
Het gebied tussen Utrecht-Vreeswijk-Vianen ontwikkelde zich op
een geheel andere, zeer dynamische wijze. Langs de Vaartsche
Rijn en het Merwedekanaal vestigden zich industrieën en arbei-
derswijken. Onder Utrecht, langs Rotsoord, verschenen al vroeg
steen-, pannen- en tegelbakkerijen. Eind 19de eeuw stonden hier
minstens vijftien bakkerijen over een lengte van een paar kilome-
ter. Na 1900 kwamen nieuwe industrieën. Enkele gebouwen staan
er nog, zoals de machinefabriek De Kop (1913), het pakhuis van de
fouragehandel Rijnzicht (1919) en het UMS/Pastoecomplex. In
Vreeswijk kwam het accent op handel en transport te liggen. Als
zijtak van het Amsterdam-Rijnkanaal werd in 1938 het Lekkanaal
ten oosten van Vreeswijk voltooid met een hypermoderne twee-
lingsluis, de Prinses Beatrixsluis. De hoofdverdedigingslijn van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie moest hierdoor verlegd worden:

het Lekkanaal kreeg langs de oostzijde een keerkade die verdedigd
werd met enkele mitrailleurkazematten. In 1939 werd de Plofsluis
gebouwd en ten oosten van Honswijk en Everdingen kwam een
mitrailleurstelling.

In 1936 werd ten westen van Vreeswijk de Lekbrug aangelegd 
voor de nieuwe A2 naar Den Bosch. Eind jaren zeventig volgde 
een tweede brug met aanleg van de A27 aan de oostkant. De grote
zandwinningsplas bij Hagestein werd als recreatiecentrum in-
gericht. Geïnspireerd op de oude strookverkavelingen werden bij
het salamanderknooppunt Everdingen de tussenliggende ruimten 
met blokbossen ingericht. Tussen de A2 en de A27 ontstond met
de realisatie van Nieuwegein een grootschalig stedelijk gebied. 
Van de oorspronkelijke verkaveling en de oost-west gerichte ont-
ginningsassen bleef weinig meer over. Wel zijn de van noord naar
zuid lopende waterassen met hun industriële bebouwing als
belangrijkste structuur nog steeds kenmerkend. Tussen het Lek-
kanaal en de A27 wordt het nieuwe bedrijventerrein Het Klooster
ontwikkeld. Plannen om het Lekkanaal te verbreden staan op
gespannen voet met het behoud van een liniedijk met bunkers van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De oude vrijstad Vianen groeide
explosief: zowel in oostelijke als in zuidelijke richting met opoffe-
ring van de polders Monnikenhof, De Hagen en De Biezen. 

DEELGEBIEDEN – LOPIKERWAARD, SCHALKWIJK EN VIANEN

Salamanderknooppunt Everdingen met de na-oorlogse uitbreidingen van Vianen. Geheel rechts het middeleeuwse stadje.
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De Venen
een geschiedenis van de landinrichting

‘Tussen de graven van Holland en de bisschoppen van Utrecht is het nooit wat geworden. Tot in deze tijden

reikt de Hollandse Kade terug. Zij vormde een waterkering tussen verschillende ontginningsconsessies. […] 

De rechte sloten van weleer domineren nog altijd het landschap. De traditionele kavelbreedte (circa 110 meter)

is vrijwel niet terug te vinden. De traditionele kaveldiepte (1250 à 1300 meter) heeft de eeuwen doorstaan. 

De Hollandse Kade is verdeeld in blokken van een kwartier gaans. In dat kwartier-ritme voel je de hand van

hardwerkende voorouders’. Koos van Zomeren, Het verkeerde paard, 1986.

7
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KARAKTERISTIEK

Grootschalige 12de-eeuwse ontginningen, latere turfwinning en
19de-eeuwse droogmakerijen hebben het Utrecht-Hollands veen-
gebied tot een staalkaart van historische landinrichting gemaakt.
De ontginningspatronen met boerderijstroken weerspiegelen de
rationaliteit van landinrichting door de eeuwen heen. Het betreft
hier het grootste gebied van aaneengesloten veenontginningen 
in Europa. 

De Ronde Venen werden vanuit riviertjes radiaalgewijs ontgonnen
naar het hoger en centraal gelegen veenkussen. Op andere plaatsen,
zoals bij Kockengen en Portengen, ligt een schaakbordachtig
patroon van zeer regelmatige strookontginningen in verschillende
blokken. Deze zogenaamde cope-ontginningen vonden hier vanuit
de rivier de Vecht en in mindere mate vanuit de Oude Rijn plaats.
De patronen in waaiervorm van Zegveld en het verschoven bebou-
wingslint van Kamerik zijn variaties op het thema. De nu gedeelte-
lijk gedempte Bijleveld, in de middeleeuwen de belangrijkste vaar-
weg richting Amsterdam, loopt dwars door het gebied. 

In De Venen is in de 17de en 18de eeuw turf gewonnen. De turfwin-
ning heeft geresulteerd in een gebied met verbreed slotenpatroon,
legakkers en petgaten. In de 19de eeuw zijn in het noorden droog-
makerijen gerealiseerd, waarbij de middeleeuwse lagen zijn af-
gegraven. Hierdoor kwamen kreekruggen en getijdengeulen aan
de oppervlakte. In het noordelijk deel van De Venen is het grond-
gebruik continu in ontwikkeling geweest. Ook in de toekomst zal
dit proces van aanpassing en verandering doorgaan, waarbij
natuurontwikkeling en recreatie zullen gaan domineren.

HOOFDSTRUCTUUR

� Restant van de stervormige verkaveling en de 
bebouwingsring van de Ronde Venen.

� Copeverkavelingen met boerderijlinten in het centrale 
deel van het veenweidegebied, in aansluiting met het 
Zuid-Hollandse copegebied rond Nieuwkoop.

� Terugliggende boerderijlinten van Kamerik.
� Bijleveld als noord-zuid transportvaart.
� Waaierverkaveling van Zegveld.
� Turflandschap Vinkeveen en omgeving.
� Droogmakerijenlandschap Ronde Venen.
� Gedeelte Stelling van Amsterdam in het noorden.

    GESCHIEDENIS

Tot 1000 • Kreekruggen en veenstroompjes 
Tot ver in de middeleeuwen was De Venen een uitgestrekt, ontoe-
gankelijk en vrijwel onbewoond veengebied. Ongeveer zesduizend
jaar geleden behoorde het noordelijk deel tot een waddengebied
met kleiïge en zandige zeeafzettingen en een uitgebreid stelsel van
getijdenkreken. Door latere vervening zijn deze kreekruggen in de
droogmakerijen aan de opper vlakte geraakt; tegenwoordig liggen
ze goed zichtbaar in het landschap. Langs de kreken zijn sporen
van bewoning uit het Neolithicum gevonden, vooral langs de ran-

den van de droogmakerijen. Daar heeft het veen de overblijfselen
geconserveerd. Ook in de middeleeuwen werden enkele kreek-
gordels bewoond, zoals bij Mijdrecht. In de 19de eeuw is een 
kreekrug benut voor de aanleg van een zware ringdijk tussen de
droogmakerij van de Eerste en de Tweede Bedijking. 

Na het Neolithicum vond uitgebreide veenvorming plaats als
gevolg van stijging van de zeespiegel. Een naam als Zegveld herin-
nert nog aan die situatie toen de zegge, een rietgrassoort, hier 
welig tierde. Het ‘verdronken kustlandschap’ raakte ongeschikt
voor bewoning. Om het gebied heen waterden diverse veenrivier-
tjes af op de Amstel en de Vecht. Op de smalle oeverwallen vestig-
den zich de eerste bewoners, zoals bij De Hoef aan de Kromme
Mijdrecht. Hoewel slechts één woonterp bekend is, en wel aan de
Oude Waver, mag men langs de oevers meer vroeg-middeleeuwse
huisterpen vermoeden. Daarom hebben de oeverzones een hoge
archeologische verwachting.

Boven • Houten pionierswoning te Mijdrecht uit 1889.

Links • Polder Lagebroek als karakteristieke waaiervormige ontginning vanuit

het veenriviertjes Meije en Oude Meije. Op de voorgrond de Haakwetering

als zijgrens van de strookontginning van Zegveld. De ontsluitingsweg langs

de boerderijen is pas met een ruilverkaveling in 1958 aangelegd.

Onder • Boerderij met ronde veestal uit 1925 aan de provinciale weg te 

Mijdrecht.
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In de ondergrond liggen de sporen van diverse fossiele veen-
stroompjes en restgeulen die in de loop der tijd door inklinking 
van het veen als kleiruggen zichtbaar zijn geworden.

Tijdens de grote ontginningen in de 12de eeuw werden enkele
van deze kleiruggen aangewend als locatie voor nieuwe nederzet-
tingen en kerkstichtingen, zoals Kockengen en Kamerik. Een rest-
geul van de Kromme Mijdrecht is later gebruikt voor kleiwinning,

waardoor een reeks van kleiputjes is ontstaan. Oude veenstroom-
pjes trok men recht om als weteringen te dienen, zoals de Kerk-
vaart op Mijdrecht en de Ennipwetering, als scheiding van twee
ontginningssystemen. Ook de Veenkade, de Hollandse Kade en de
Rietveldse Kade in het zuiden hadden eens een natuurlijke basis.
De oevers van de fossiele veenstroompjes hebben in principe een
hoge archeologische verwachting. Ze kunnen gediend hebben als
vestigingsplaats voor de eerste ontginners. Het is daarnaast moge-
lijk dat ze in de prehistorie, bijvoorbeeld in de IJzertijd, geschikt
gemaakt zijn voor tijdelijke of permanente bewoning. In dit gebied
hebben tot nu toe nauwelijks systematisch archeologische inventa-
risaties plaatsgevonden, wat maakt dat deze verwachting op dit
moment niet meer is dan een educated guess.

1000 tot 1600 • Veenontginningen en turfwinning
In 1085 schonk de Utrechtse bisschop Koenraad het gebied van de
Ronde Venen ter ontginning aan het kapittel van Sint Jan en aan
zijn ministeriaal, de heer van Abcoude. Hiermee gaf hij het start-
sein voor de ontginning van een uitgestrekt veengebied ten noor-
den van de Oude Rijn en ten westen van de Vecht. De kapittels van
Sint Marie en van Sint Pieter kregen het gebied ten noorden van
Woerden. De bisschop had het liefst dat de ontginning zich, op
andermans kosten, snel zou voltrekken. Hij bepaalde dat de proost
van Sint Jan pas rechtsmacht kreeg als het gebied bewoond werd.
Voedselbehoefte door bevolkingstoename en inkomstenvergroting
van de machthebbers waren de belangrijkste drijfveren. Snelheid
was geboden, omdat de ontginningen de expansiedrift van de graaf
van Holland zouden kunnen tegenhouden. En snel ging het ook,
dankzij een systematische ontginning onder strakke centrale regie
van de bisschop en de kapittels. Eind 11de eeuw werd de aanval op
het moeras ingezet. Met een tempo van gemiddeld 2.000 hectare per
jaar was het karwei begin 14de eeuw geklaard. Deze grote ontgin-
ning van het Utrechts-Hollandse laagveengebied is een uniek 
fenomeen in Europa. 

Men begon aan de randen van het gebied, vanaf de oeverwallen van
de bestaande riviertjes. We kunnen daarbij een viertal ontginnings-
complexen onderscheiden: de West-Vechtse ontginningen vanuit
de Angstel/Vecht in westelijke richting, de Oude Rijn-ontginnin-
gen in noordwaartse richting, de Ronde Veense ontginningen van-
uit de veenriviertjes en de bijzondere Zegveldse-Kamerikse ontgin-
ningen. Opmerkelijk is de afwezigheid van middeleeuwse kastelen
in het gebied. Centra van de ontginningen lagen aan de randen,
zoals kasteel Abcoude aan de Angstel, De Poel bij Breukelen aan de
Vecht en het Hof van Woerden. Uitzondering is het Proostenhuis
van Mijdrecht (Midreth), dat in 1536 als ridderhofstad werd erkend. 
Al sinds de 17de eeuw bestaat dit gebouw niet meer en het terrein 
is nu bebouwd.

West-Vechtse ontginningen
De rivier de Angstel vormde de basis voor de eerste ontginning van
Oukoop, de oudste cope. Als achtergrens kopieerde de Demmerik-
se Kade de loop van de rivier om een vaste kaveldiepte te krijgen.
Dwars door het gebied werd in een rechte lijn de Oukooperdijk als
ontginningsbasis getrokken. Deze sloot in het noorden aan op de
Groenlandse Kade, de grens van de ontginningen vanuit Abcoude.
In het zuiden was de Bosdijk de achtergrens van het blok (Klein)
Oud Aa. Vier doorsneden Ronde Venen. Van ontginning tot droogmakerij.

Sporen van kreekruggen in de geploegde percelen van de droogmakerij

Groot Mijdrecht.
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Vanaf de Vecht, tussen De Aa bij Breukelen en de Zwesereng
onder Zuilen, werd vijfmaal een ontginningsas met een vaste diep-
temaat van 1250 meter ver het veen in herhaald. Om ontginners te
lokken kregen de blokken exotische namen: Kortrijk, Demmerik
(Denemarken), Portengen (Bretagne), Spengen (Spanje) en 
Kockengen (Pays de Cockange = Luilekkerland). Vanaf de Poeldijk
aan De Aa werd de Otterspoorbroekse Dijk als eerste ontginnings-
basis aangelegd en vanaf de Haarrijn verlengd met de Maarssen-
broekse Dijk tot aan de Lageweidse Kade, die de ontginning afsloot.
Als achterkaden van Otterspoorbroek en Maarssenbroek kwamen
de Kortrijkse Dijk respectievelijk de Oudenaarskade. De Kortrijkse
Dijk werd vervolgens herhaald in de Portengse Dijk, de Wagendijk
en ten slotte de Hollandse Kade. De Portengse Dijk werd tot aan de
Veenkade doorgetrokken als dubbelzijdige ontginningsbasis voor
Groot Oud Aa. Aan de Wagendijk stichtte men op een kleibaan de
kerk van Kockengen. De Hollandse Kade vormde eind 13de eeuw 
de grens tussen Holland en Het Sticht en fungeerde als buitenwa-
terkering van het West-Vechtse ontginningssysteem. Spengen, met
de Spengensedijk haaks op de Geerkade als dubbelzijdige ontgin-
ningsbasis, was een laatste restontginning die de kavelrichting
volgde. 

Oude Rijn ontginningen
Vanuit de Oude Rijn werd het nieuwe land in één tot twee fasen
ontgonnen met loodrecht vanaf de oeverwal lopende percelen.
Aanvankelijk gebeurde dit in vrije opstrek, dat wil zeggen zonder
vooraf bepaalde achtergrens. Voor de ontginning Rietveld, ten 
westen van Woerden, werd de Rietveldse Kade, mogelijk van
natuurlijke oorsprong, als achtergrens genomen. Gravensloot, 
ten noorden van een oudere ontginning (Oudeland) was een 
echte cope-ontginning met vaste dieptemaat. Vanaf een nieuwe
gegraven sloot (Gravensloot!) zijn de percelen evenwijdig aan de
Kamerikse wetering uitgezet. De ontginningseenheden Houtdijk
en Breudijk-Gerverscop oriënteerden hun kavelrichting aan de 
Kockengense as, evenals De Haar-Laag Nieuwkoop, nu Portengen
Polder geheten. Voor Houtdijk werd een nieuwe, gelijknamige
ontginningsbasis aangelegd. Op zo’n 1300 meter afstand zien we
een scheve sloot lopen, evenwijdig aan de Houtdijk. Dat was oor-
spronkelijk de achterkade van de ontginning, een bewijs dat we
ook hier te maken hebben met een cope-ontginning. Bij de latere
restontginning van Teckop is deze oude achtergrens gecorrigeerd
op de Hollandse Kade. 

De reeds bestaande Breudijk, een oude verbindingsweg en 
achterbegrenzing van het Oudeland, diende als basis voor de gelijk-
namige polder. Deze heeft een vrije opstrek tot de aangelegde 
Gerverscopsedijk, die de basis vormde voor het schoolvoorbeeld
van een cope-ontginning, de polder Gerverscop. Toen de verschil-
lende ontginningssystemen elkaar naderden, bleef er nog een stuk
land over, Teckop. De kavels van deze restontginning volgden in het 
oostelijk deel keurig de Hollandse Kade, maar bij de achtergrens
van Kamerik, de huidige Ir. Enschedeweg (Zwarte Dijk), moesten
zij worden aangepast en kregen ze een gerend verloop.

Zegveldse-Kamerikse ontginningen
De ontginningen van Kamerik en Zegveld vertonen elk een eigen
patroon en hebben hun oriëntatie grotendeels op de veenriviertjes
de (Oude) Meije. Het verhaal is hier wat in gewikkelder en deels
nog onduidelijk.

DEELGEBIEDEN – DE VENEN
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tot 1000 

De Venen
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1000-1600

De Venen
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1600-1800

De Venen
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1800-1900 

De Venen
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1900-2014

De Venen
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Kaart van het Groot-Waterschap De Ronde Veenen uit omstreeks 1880. Was de verkaveling van de eerste drie bedijkingen nog gericht op de bestaande zuwen, 

die van de droogmakerij Groot Mijdrecht werd met de oriëntatie op de kompasrichtingen nog veel abstracter uitgezet.
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Kamerik, mogelijk verwijzend naar Cambrai in Noord-Frankrijk, is
ontstaan aan het begin van de Kamerikse Wetering. Deze is begin
12de eeuw in exacte noord-zuid richting gegraven vanaf een bocht
in de Oude Rijn. Aan de oostkant kwam, op de cope-afstand van
1.300 meter, de Zwarte Dijk (N212) als achtergrens voor de ontgin-
ning Kamerik-Teylingens. De kavelsloten werden aanvankelijk
evenwijdig aan het oude Meentpad, op een kaartje uit 1645 aan-
geduid als de ‘Camerycker Uytwegh’ (Spruitweg), de achtergrens
van Houtdijk, gegraven, tot aan het Oortjespad. Tussen deze beide
zijkades kwamen aan de wetering boerderijen te staan. Anders is
dit in het noordelijke stuk. Hier staan weliswaar de kavelsloten
weer haaks op de wetering, maar liggen de boerderijen in een 
onregelmatig lint op een afstand van ongeveer 600 meter van de
wetering, ieder met een eigen insteekweg en onderling verbonden
door de Buurtsloot. Deze bijzondere situering zien we in nog ster-
kere mate aan de westzijde (Oud-Kamerik), waar de boerderijen op
500 tot 800 meter van de wetering af liggen en waar dit onregel-
matige lint doorloopt in de polder Kamerik-Mijzijde, helemaal tot
aan de Lignekade, de achtergrens van Gravensloot. De aanwezig-
heid van een kleirug hier als verklaring voor de ligging van het lint

ver in het land is niet aannemelijk, aangezien slechts een kwart van
de boerderijen op deze rug ligt. Tegenwoordig wordt aangenomen
dat de ontginning hier vanuit de Oude Meije, het vroegere veen-
riviertje langs de Grecht, heeft plaatsgevonden en dat de boerderijen
vervolgens naar de achtergrens van deze eerste ontginning zijn 
verplaatst. Na het graven van de Kamerikse wetering legde elke boer-
derij, of elke twee boerderijen, een oprijlaan aan naar de 
nieuwe as; een in Nederland zeldzaam fenomeen.

In 1312 werd in Zegveld een kerk gesticht op de ontginningsas
(Hoofdweg) die dwars door het gebied tussen de Grecht en de 
Rietveldse Kade was aangelegd. Loodrecht hierop werd een vrije
opstrekkende verkaveling uitgezet met de Broeker- en de Haak-
wetering als afsluiting in het noordwesten. 

De verkaveling van Zegvelderbroek is vanuit de (Oude) Meije
ontgonnen en bestaat uit twee delen: Hoogenbroek met de door-
lopende verkaveling tussen de Hazekade en de Middenweg en 
Lagebroek met de bijzondere waaiervormige verkaveling. Gezien 
de geheel tot de Haakwetering doorlopende kavelsloten moet men
begonnen zijn vanuit de Oude Meije. Hier, in de noordoostelijke

Op dit kaartje uit 1635 van landmeter J. van Diepenem zien we de Buurtsloot van Oud-Kamerik als vaarverbinding tussen de boerderijen. Ook hier was het erf

met kleine slootjes ingericht als ‘hennip lant’. 
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rand van het gebied, lag de vroeg 12de-eeuwse nederzetting Mi of
Miland, waarvan het kerkje, gewijd aan St. Maarten, een eeuw 
later al verdwenen was. De boerderijen, die aanvankelijk langs de
(Oude) Meije stonden, zijn al in een vroeg stadium ver het veen in
verplaatst. 

In tegenstelling tot in de Ronde Venen is hier geen nieuwe 
ontginningsas aangelegd, maar zijn slechts enkele insteekwegen
aangelegd vanaf de Haakwetering, zoals het Branderpad. Lagebroek
was een echte vaarpolder, waarbij de Slimmenwetering als belang-
rijkste ontsluitingsroute fungeerde. De weg die thans de boerderijen
onderling verbindt is pas in 1958 tijdens de ingrijpende ruilverkave-
ling aangelegd. 

Ronde Veense ontginningen
In het noorden lag het grote veenkussen van de Ronde Venen. 
Vanaf de veenriviertjes Kromme Mijdrecht, Drecht, Waver en 
Winkel, de vergraven Ennipwetering en de in het zuiden opgewor-
pen Veenkade-Demmerikse Kade werd radiaal ontgonnen naar het
hoger gelegen centrale punt. Als scheiding en ter afwatering van de
ontginningseenheden groeven de ontginners zuwes naar het mid-
den toe. Ongeveer halver wege werden rond het middelpunt ring-
vormige ontginningskaden opgeworpen. Dit gebeurde echter niet
gelijktijdig. In de onderlinge verspringing van deze bebouwings-
assen is dat goed te zien: het lint Demmerik moet als eerste zijn
aangelegd (vóór 1138) en vervolgens noordwaarts zijn verlengd in
Vinkeveen. Later volgden de linten van Mijdrecht en Waverveen.
Net als bij Zegveld was hier geen sprake van vaste perceelmaten,
maar van een vrije opstrekkende verkaveling. Bij Demmerik zijn
knikken in de stervormige verkavelingsrichting te zien. Misschien
is dit een gevolg van bodeminklink waardoor, om haaks op de
hoogtelijnen te blijven, de kavelrichting tussen Oukoop en Dem-
merik moest worden gecorrigeerd. Aan de binnenringzijde van 
de ontginningen werden op de kruising met de zuwes kerken
gesticht: in Mijdrecht bij de Kerkvaart, in de 15de eeuw gevolgd
door kerken in Wilnis bij de Wilnisse Zuwe en in Vinkeveen 
bij de Baambrugse Zuwe. Vlakbij de kerk in Mijdrecht werd 
aan het begin van de 13de eeuw het Proostenhuis gebouwd, als 
administratief centrum van het kapittel van Sint Jan.

Door latere vervening en de aanleg van droogmakerijen is 
van deze ontginningen niet veel meer over. In Oudhuizen en 
Demmerik zijn nog de grootste delen zichtbaar; langs de Kromme
Mijdrecht ligt een smalle reststrook, die radiaal is verkaveld. De
meeste zijkaden van de ontginningen, de zuwes, zijn er nog, 
maar het oude patroon van de binnenring is geheel verdwenen.

Waterbeheersing
Omstreeks 1300 zijn de ontginningen in het gebied voltooid. Na 
de moord op Floris V in 1296 kwamen stukken van De Venen in
Hollands bezit: in het noorden de taartpunt van Waverveen en in
het zuiden alles ten westen van de Hollandse Kade. Door het voort-
durend inklinken van de bodem stond waterbeheersing de komen-
de eeuwen centraal. Ook werd gewerkt aan betere vaarwegen voor
de export van kaas, turf en baksteen naar de opkomende steden en
voor de import van graan uit de Oostzeelanden.

Door verzanding van de Hollandsche IJssel na de afdamming bij
Klaphek zocht men voor de oostelijke polders naar een andere
afwateringsmogelijkheid. In 1385 kreeg polder Heycop, ten zuiden

Het unieke, ver in de polder Kamerik-Mijzijde gelegen boerderijlint. 

Rechts de nieuwbouw van Kamerik. 

Actuele hoogtelijnen kaart van het boerderijlint Kamerik-Mijzijde, gedeeltelijk

op de Grecht stroomrug. Links tekent zich duidelijk de kanalisatie uit 1494

van het veenriviertje de Grecht af ten opzichte van de natuurlijke stroomrug.
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Kaarte van een gedeelte van de Provintie van Holland, uit 1769 door Pieter Adriaansz. Ketelaar. De verkaveling is schematisch weergegeven, maar de 

waterstaatskundige situatie en de militaire topografie staan op deze strategische kaart nauwkeurig ingetekend op basis van nieuwe opmetingen. 

De rode lijn geeft de grillig verlopende grens tussen Holland en Het Sticht aan. 
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van De Meern, bisschoppelijke toestemming om te mogen lozen
op de Leidsche Rijn via De Meent. Vanaf de Heldam in de Leidsche
Rijn werd een bestaande waterloop gevolgd tot aan de Breudijk bij
de Wel. Vanaf hier werd een nieuw kanaal gegraven dat ten noor-
den van Kockengen, bij de latere Joostendam, een haakse bocht
maakte naar de Vecht bij Breukelen, de (Grote) Heycop. 

Maar ook de polders Bijleveld, Reijerscop, Achthoven en 
Mastwijk kampten met dezelfde afvoerproblemen. Lozen op de
Leidsche Rijn kon niet, want dat zou het lager gelegen Groot
Waterschap van Woerden niet kunnen verwerken. Woerden lostte
haar afvoerprobleem op met het graven van de Wiericke naar de
Hollandsche IJssel. Een uitweg werd gezocht naar het noorden, op
de Amstel. Toestemming hiertoe kwam in 1413 van de Hollandse
graaf Willem IV. Pal naast de Heycop, slechts gescheiden door een
smalle kade, werd toen dwars door het veengebied de 23 kilometer
lange Bijleveld aangelegd, die het water via de Bijleveldsche 
Vliet-Molenvliet en een oude Rijntak naar de Amstel afvoerde. 
Het gehucht Nessersluis herinnert nog aan het uitmondingspunt
van de Bijleveld in de Amstel. De Heldam ten oosten en de 
Haanwijkerdam ten westen van Harmelen zorgden ervoor dat 
het afvoerwater niet in de Oude en Leidsche Rijn wegliep. Bij het
lintdorp Kockengen werden de Bijleveld en de Heycop wat van
elkaar afgelegd om ruimte te houden voor de bestaande bebou-
wing. Ten noorden hiervan werd als waterscheiding de Joostendam 
opgeworpen. De kaarsrechte Bijleveld ontwikkelde zich tot een
druk bevaren route richting Amsterdam. 

De Kamerikse wetering was aanvankelijk de vaarroute van Woer-
den naar Amsterdam, via de Ennipwetering-Kromme Mijdrecht.
Toen in de 14de eeuw de scheepvaart toenam, werd in 1366 een
meer westelijk gelegen kanaal tussen de Oude Rijn en de Kromme
Mijdrecht gegraven, dwars door de polder Mijzijde, de huidige

Grecht-Middelwetering. Wateroverlast door het intensieve handels-
verkeer leidde tot boerenprotest in Mijzijde. Uiteindelijk, in 1494,
mochten de boeren op eigen kosten een nieuw kanaal graven, de
(Nieuwe) Grecht. Hiertoe werd de Oude Meije gekanaliseerd,
bedijkt en later, in de 17de eeuw, voorzien van een jaagpad. Kaden
werden verhoogd en de bestaande zuwes verbreed tot vaarten,
zoals Molenland, Kerkvaart, Geuzensloot, Gemeenlandsvaart 
en Heinoomsvaart. Vanaf de 16de eeuw regelde de toentertijd
moderne molenbemaling de uitwatering. Molens met hun 
molenvlieten kwamen vooral langs de randen van de ontgin-
ningen in de Ronde Venen te staan. 

DEELGEBIEDEN – DE VENEN

1100

1300

1600

Cope-ontginning door de eeuwen heen. 

Rond 1100 werd met het graven van een voor- 

en een achterwetering, op ongeveer 1250 meter

afstand, de veenwildernis ontwaterd. Strook-

percelen met een breedte van 110 meter werden

uitgezet. Op de kop van ieder perceel kwam een

boerderij, erachter de eerste cultivering van de

wildernis. Rond 1300 was het land ontgonnen en

in gebruik genomen voor akkerbouw en hooiland.

Door de ontwatering begon het veen in te klin-

ken. Akkerbouw was nauwelijks meer mogelijk. 

Rond 1600 was het land al zo’n vijf meter

gedaald! Nieuwe molenvlieten moesten zorgen

voor het drooghouden van de polders. Percelen

werden met scheisloten in lengterichting

gesplitst. De boeren schakelden over op veeteelt. Weidegrond werd 

dominant. Bij de boerderijen werd hennep voor de touwindustrie verbouwd;

achter op de kavels verschenen eendenkooien voor extra inkomsten. 

De Bijleveld met de Dooyersluis en de begroeide Veenkade als water-

scheiding tussen de verschillende ontginningen. 
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1600-1800 • Turfwinning 
Al sinds de middeleeuwen is in het gebied turf gewonnen. Door de
opkomst van Amsterdam nam eind 16de eeuw de vraag naar turf
sterk toe. Het uitbaggeren en verbreden van de kavelsloten gebeur-
de op steeds grotere schaal. Resultaat was een sterk verbreed sloten-
patroon, dat nog goed te zien is direct achter de boerderijlinten van
de Ronde Venen bij Vinkeveen, Demmerik en Wilnis en bij Kame-
rik en Kockengen. In de polder Oudhuizen ontstonden zelfs kavel-
brede sloten! Ter behoud van de agrarische gronden werd Amster-
dams huisvuil per kerende schuit aangevoerd en over de percelen
uitgespreid. Deze ‘toemaakdekken’ bevatten een schat aan archeo-
logische sporen. 

Steeds dieper werd het veen uitgebaggerd, ook onder water. 
Resterende stroken land kalfden af en verdwenen in het water.
Overheidsmaatregelen als het handhaven van een minimale breed-
te van vier meter voor legakkers (1592) en een buffer van vijftig

meter voorland bij zuwes (1694) konden niet voorkomen dat in de
18de eeuw grote veenplassen ontstonden. Door uitgebreide inunda-
ties van de (Oude) Hollandse Waterlinie in 1672 verdween het laat-
ste stuk van de Bijleveld. In 1674 werd een nieuwe Rondeveense
Polder gesticht, inclusief de aanleg van ringdijken, sluizen en 
waterwegen. 

De Bijleveld kreeg met de Geer een omleiding naar de Kromme
Mijdrecht bij de Woerdense Verlaat en naar de Heinoomsvaart bij
de Oudhuizersluis. Ook andere vaarten, veelal de oude zuwes, 
werden voor het turftransport verbreed en voorzien van sluizen:
Dooyersluis, Nessersluis, Demmeriksesluis en later ook de Ponds-
koekersluis en de Proostdijersluis. Voor de opkomende trekvaart
werden in de 17de eeuw jaagpaden langs de rivieren aangelegd.

Als laatste gebied is Vinkeveen in de eerste helft van de 20ste
eeuw verveend. Het karakteristieke turfwinningslandschap van
trekgaten en legakkers is hier nog aanwezig. Evenals Vinkeveen
heeft men de uitgeveende polder Botshol niet meer drooggelegd.
Natuur en recreatie zijn hier in de plaats gekomen van de vroegere
agrarische functie en de turfwinning.

1800-1900 • Droogmakerijen 
Effectief tegen de verdere verwatering van het land was de over-
heidsmaatregel uit 1790 om een verveningsvergunning te koppe-
len aan een verplichting tot bedijking en droogmaking. In 1798
keurden de Staten van Utrecht een plan goed om de Ronde Venen
in drie gedeelten droog te maken: de Eerste, de Tweede en de 
Derde Bedijking. 

Binnen zware ringdijken direct achter het lint van Mijdrecht
werd een rasterverkaveling uitgezet van 1.000 bij 1.000 meter met
percelen van 50/100 bij 500 meter. Een strook oudland langs de
Kromme Mijdrecht bleef uitgespaard. Als grens tussen de bedijkin-
gen fungeerden de vroegere Bijleveld, de Kerkvaart en het Molen-
land. Een oude kreekrug tussen de Eerste en de Tweede Bedijking
benutte men als stevige ondergrond voor een nieuwe ringdijk. Het
gebogen verloop herinnert nog aan deze rug. In de Eerste Bedijking
is op de Mijdrechtse Zuwe een centrale ontsluitingsweg aangelegd,
de Middelweg, nu de N201. Met behulp van een stoomgemaal bij de
Angstel en twee molengangen met elk vier molens aan de Bijleveld
en de Kerkvaart viel de Eerste Bedijking in 1845 droog, in 1856
gevolgd door de veel kleinere Tweede Bedijking.

De Derde Bedijking werd met vier haaks op elkaar staande
wegen ontsloten. Aan het centrale afwateringskanaal kwam een
stoomgemaal dat samen met twee molens aan de Zuidertocht de
polder in 1864 droogmaalde. 

De droogmakerij Groot Mijdrecht startte in 1872 met de aanleg
van ringdijken en de bouw van stoomgemaal De Voogt aan de
Waver. De in 1879 drooggevallen 2.000 hectare grote veenplas
kreeg een op de topografische coördinaten uitgezette verkaveling:
dwarstochten en dwarswegen werden haaks op de van noord naar
zuid lopende Hoofdweg (N212) gesitueerd. 

De laatste droogmakerij was Wilnis-Veldzijde. Een omvangrij-
ker plan daartoe dateerde al uit 1806. De polder viel in 1926 droog.
Naast de ringdijken is hier geen nieuwe verkaveling uitgezet.
Alleen de door gedeeltelijke vervening zeer oneffen grond is als
werkverschaffingsproject in de jaren dertig van de vorige eeuw 
geëgaliseerd.

360 TASTBARE TIJD 2.0 • CULTUURHISTORISCHE ATLAS VAN DE PROVINCIE UTRECHT 

Boven • Kockengen heeft bij het bouwen van de kerk gebruik gemaakt van 

de stevige Spengense Stroomrug. Om geen natte voeten te krijgen is deze

kleirug ook benut voor een voetpad dwars door de polders. Zie het deel

rechts van de Bijleveld. 

Onder • Dorp Kockengen omstreeks 1755 door Dirk Verrijk. Aan de Heycop

worden vaten uit de bierbrouwerij in een schuit geladen. Het gebouw links

met het jaartal 1697 is de bierbrouwerij. 
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1900-2014 • Transformatie in functie en beeld 
Tussen 1883 en 1914 werd als laatste grote verdedigingslinie van
ons land de Stelling van Amsterdam aangelegd. In het Utrechtse
deel vormden de riviertjes de Amstel, de Waver en de Winkel de
hoofdverdedigingslijn. Hierlangs kwamen, op regelmatige afstan-
den, lage, goed gecamoufleerde forten: Uithoorn, Waver-Amstel,
het onvoltooide Botshol en Winkel. De direct ten zuiden gelegen,
verzonken droogmakerijen (tot zes meter onder NAP) waren zeer
geschikt om bij oorlogsdreiging te inunderen. 

Ontsluiting van het gebied begon in 1915 met de aanleg van de
lokaalspoorlijn tussen Nieuwersluis en Uithoorn met stations 
in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. Een deel van het tracé van de 
verdwenen spoorlijn is nu benut als busbaan. Enkele doorgaande
provinciale wegen werden gerealiseerd, die grotendeels de
bestaande wegenstructuur volgden, zoals de N212 en de N201. 
De in 1952 aangelegde A2 markeert een scherpe scheiding met 
het oude land onder Abcoude en de Vecht streek. 

DEELGEBIEDEN – DE VENEN

Ten oosten van Zegveld is in de verkaveling nog de kronkelende loop van de Oude Meije zichtbaar. De Grecht is in 1495 gegraven als vaarroute tussen 

Woerden richting Amsterdam. 
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Boven • Polder Gerverscop als ideaaltypisch voorbeeld van een middeleeuwse cope-ontginning. Op de voorgrond de scheve sloot als oorspronkelijke achtergrens

van de polder Klein Houtdijk.

Rechtsonder • Detail van de kaart van De Roy uit 1696. De Bijleveld (1413) en de Heycop (1385) staan hier nog duidelijk als twee, slechts door een smalle kade

gescheiden, kanalen aangegeven. Voor het dorp Kockengen is iets meer ruimte aangehouden. 
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De droogmakerijen van de Ronde Venen waren door slechte grond,
inklink en zilte kwel een mislukking als nieuwe akkerbouwgrond.
Door de landbouwcrisis in 1880, hoge polderlasten en voortduren-
de wateroverlast trokken veel boeren weg. Na een korte opbloei-
periode tijdens het Interbellum bleef ook na 1945 het agrarische
bestaan moeizaam. Nieuwe economische dragers werden de 
waterrecreatie rond de Vinkeveensche Plassen, met villabebou-
wing langs de Baambrugse Zuwe en Groenlandse Kade, en de 
verstedelijking rond Mijdrecht met industrie in de binnenring 
en kassenbouw in de Tweede Bedijking. 

Nadat men in 1954 had afgezien van het droogleggen van de
Vinkeveensche Plassen, werd daar in ruim twintig jaar, tussen 1957
en 1976, zo’n veertig miljoen kubieke meter zand gewonnen voor
bouwprojecten in Amsterdam. In 1960 werd onder Kockengen
over een lengte van drie kilometer zowel de Heicop als de Bijleveld
gedempt. Bij de ruilverkaveling in het gebied Oukoop-Kortrijk in

1966 ontwierp landschapsarchitect Hans Warnau een aantal recre-
atieplaatsen voor de stadsbewoner, aansluitend op de bestaande
landschapsstructuur, waaronder de recreatieterreinen Boswijk en
Korenmolenweg in de venen ten oosten van Wilnis. Inmiddels zijn
deze al weer omgevormd tot natuurgebiedjes.

Het centrale veengebied met de cope-ontginningen is tot op 
de dag van vandaag gaaf gebleven. Wel zijn in de kernen van 
Kockengen, Kamerik en Zegveld kleinschalige nieuwbouw wijken
verrezen. De noordwaartse uitbreiding van Woerden is gelukkig
nog beperkt gebleven tot de eerste ontginnings assen van het veen-
gebied. Een sluipende transformatie in het veengebied is aan de
gang als gevolg van de teruggang in de landbouw. Deze functie-
verandering manifesteert zich vooral in de boerderijlinten. 
Ambitieuze natuur- en recreatieprojecten stonden op stapel in 
het kader van het Plan De Venen. Uitvoering daarvan is op een
lager pitje gezet.

DEELGEBIEDEN – DE VENEN

Op deze kaart uit 1593 is de middeleeuwse stervormige verkaveling van de Ronde Venen nog intact. De Bijleveld is als vaarroute zichtbaar en in het midden van

de ster staat de Veenmolen. Met streepjes is de eerste turfwinning aangegeven. 
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‘Wat bewoog deze lieden om zo’n arbeid te ondernemen, in wedstrijd met hun buren? Het is de vrijheid

die ze zochten, pacht in plaats van horige verplichtingen, de zelfstandigheid in plaats van de onderwor-

penheid. De vrijheid zoals die zich in West- en Midden Nederland ontwikkelde door de structuur van het

slagenlandschap gedurende twee à drie eeuwen, kwam in Frankrijk en Rusland ineens, als revolutie.’

J.T.P. Bijhouwer, Het Nederlandse Landschap, 1977.

Vechtplassen
het lange land

8
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KARAKTERISTIEK

Begrensd door strakke historische lijnen strekt zich ten oosten 
van de Vecht een grootschalig veenontginningslandschap uit. De
Weersloot-Hollandse Rading is de oude scheiding tussen Holland
en Het Sticht en deelt twee verschillende landschappen: de Loos-
drechtse turfontginningen met de veer- en waaiervormige verkave-
ling en de Oostvechtse veenontginningen met extreem lange, 
opstrekkende percelen. 

Karakteristiek voor de Oostvechtse ontginningen zijn de lange,
doorgaande kavels en het stelsel van dwarskaden die de opeen-
volgende ontginningsstadia laten zien. De met de ontginning
opschuivende, ‘wandelende’ dorpen hebben zich in de 16de eeuw
aan de laatste dwarskaden gefixeerd (Tienhoven, Westbroek en
Maartensdijk). Mede door de aanleg van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie met haar inundatiegebieden hebben zich hier geen
grootschalige droogmakerijen voorgedaan, op de Bethunepolder
na. De forten op de kruisingen van de ontginningslijnen met de 
zijkaden van de verschillende ontginningsblokken vormen de
zichtbare elementen van de waterlinie.

De meest oostelijke ontginning, op de hier dichter aan het opper-
vlak komende zandondergrond, is door de latere aanleg van buiten-
plaatsen in een coulissenlandschap van afwisselend bos- en weide-
stroken omgevormd. Hierdoor is een geleidelijke overgang naar de
Heuvelrug ontstaan. De verkeersbundel Utrecht-Hilversum mar-
keert het contrast tussen de lange open gezichten van Westbroek
en het meer verstedelijkte gebied van Groenekan en Maartensdijk.
De Gageldijk markeert de huidige stadsrand van Utrecht, van waar
het open weidelandschap zich uitstrekt tot aan ’t Gooi. De overgang
van veen naar de hogere zandgronden is hier nog bijzonder gaaf te
noemen. 

HOOFDSTRUCTUUR

� Extreem lange opstrekkende verkaveling van Westbroek en 
omgeving.

� Verre, open gezichten in contrast met stedelijke noordrand 
van Utrecht.

� Opgeschoven boerderijlinten dwars op verkaveling.
� Verkeersbundel Utrecht-Hilversum.
� Overgangsgebied Heuvelrug met coulissenlandschap.
� Weersloot-Hollandse Rading als historische grens tussen 

Sticht en Holland. 
� Inundatiegebied Nieuwe Hollandse Waterlinie met forten 

aan de randen.

GESCHIEDENIS

Tot 1000 • Prehistorische bewoning op dekzand ruggen 
Over het meest oostelijk deel van het Hollands-Utrechts veen-
gebied, grenzend aan de Heuvelrug, is voordat het in cultuur werd
genomen weinig bekend. De Vecht is ruim vierduizend jaar gele-
den ontstaan als aftakking van de toen al duizend jaar bestaande
Oude Rijn. Vanaf die periode is ten oosten van de Vecht onder natte

omstandigheden een meters dik hoogveenpakket gevormd. Aan 
de voet van de Heuvelrug heeft het veen de pleistocene dekzanden
overdekt met een laag die naar het oosten toe steeds dunner werd.
Hier ligt het dekzand vrij dicht onder het veenoppervlak. De veen-
groei heeft de hogere delen van de Heuvelrug nooit bereikt. 

Acht- tot tienduizend jaar geleden, nog voor de veengroei, woonden
er al mensen in het gebied van de Vechtplassen. Het waren jagers
en verzamelaars die voor het opslaan van hun kamp de hogere en
drogere dekzandruggen opzochten. Onder het veenpakket kunnen
dan ook sporen van bewoning uit het Mesolithicum worden aan-
getroffen. Hier en daar komt het dekzand door het veen aan de
oppervlakte, zoals in de polder De Kooi onder Westbroek, waar
bewoningssporen zijn gevonden. Vondsten zijn vuurstenen 
werktuigen, stenen bijlen en botmateriaal. Meer is er vooralsnog
niet aangetroffen, maar het is aannemelijk dat er op diverse plaat-
sen op de dekzandruggen bewoning is geweest. Verwacht wordt 
dat de resten onder het veenpakket over het algemeen goed zijn
geconserveerd. 

1000-1600 • De opstrekkende veenontginningen 
Het heeft bijna vijfhonderd jaar geduurd voordat het hoogveen-
gebied tussen de rivier de Vecht en ’t Gooi in cultuur was gebracht.
Vanaf de Vecht werd dit grote moeras ontgonnen in lange kavels
die steeds verder werden doorgetrokken. De ontginningen hadden
geen vaste dieptemaat, maar een vrije op strek zonder vooraf
bepaalde achtergrens. Toen men de Gooise zandgronden had
bereikt, hadden de langste percelen een lengte van zeven tot twaalf
kilometer! Opvallend is dat deze, voor het veen typerende strook-
ontginning in dezelfde vorm is doorgezet tot in de zandige gron-
den van de Heuvelrug (De Bilt). 

Boven • De Westbroekse Watermolen en de Buitenwegse molen.

Links • De in een taartpunt samenkomende verkaveling van Maarsseveen

tussen de ontginningen van Tienhoven links en die van Westbroek rechts.

De Nedereindse Vaart tussen Maarsseveen en Westbroek eindigt op de 

Hollandse Rading die in 1352 als grens tussen Holland en Het Sticht was

getrokken.
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Strakke begrenzingen
De afdamming van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede in 1122
was een geniale zet van de bisschop. Hierdoor konden niet alleen
de komgronden in het Kromme Rijngebied ontgonnen worden,
maar ook de moerassen ten oosten van de Vecht. Door de afdam-
ming zakte het waterpeil in de Vecht en werd afwatering van het
veengebied op de rivier gemakkelijker.

De ontginning moet aanvankelijk onder centrale regie hebben
gestaan, waarbij het klooster Oostbroek bij De Bilt een belangrijke
ontginnersrol vervulde. Vanuit dit klooster werd langs de oostelijke
Vechtoever in één lange, doorlopende lijn de Hoofddijk met een
wetering aangelegd, tot aan De Klop bij de Vecht. Haaks erop werd
als afwateringswetering van het veengebied de Klopvaart gegraven.
Vervolgens werd in rechte lijn de Hoofddijk doorgetrokken met de
Groeneweg en de Zogwetering, tot aan een oude meander van de
Vecht bij het huidige Tienhovensch Kanaal. Deze eerste ontgin-
ningsbasis is ten slotte met de Scheendijk (voorheen Zogdijk) 
voortgezet tot aan de Weersloot, een afwateringswetering op de
Vecht boven Breukelen. 

Omstreeks 1280 werd de Weersloot de scheiding tussen de Oost-
vechtse en de Loosdrechtse ontginningen en de grens tussen Het
Sticht en Holland. De Weersloot is in 1352 als Hollandse Rading
naar het oosten doorgetrokken, tot aan het Gooierbos, de huidige
Bosberg. Na veel onenigheid met Holland is hiermee de achter-
grens van de veenontginning vastgelegd. Als scherpe grens 
tussen het veengebied en de oostelijk gelegen zandgronden van 
de Heuvelrug werd in 1470 de ‘Rade Gruppel’ uitgezet, de huidige
Eyckensteinse Laan. In 1535 eigende de Hollandse graaf zich 
het noorde lijke hoogveen toe. De huidige oostgrens van de
gemeente Baarn was toen de grens tussen Holland en het Sticht. 

Opschuivende ontginningsassen
De Hoofddijk (hoofd = hoeve), waarvan een deel nog te herkennen
is in het tracé van de Kardinaal de Jongweg en de Huizingalaan,
werd omstreeks 1125 opgeworpen als de basis voor de noordwaartste
ontginning. Als achterkade van deze eerste verkaveling werd in een
tweede doorlopende lijn de Blauwkapelse Weg-Voordorpse Dijk-
Gageldijk-Veenkade-Kalverstraat aan gelegd. Deze kade werd benut

Breukelen

Ontginning van het Vechtplassengebied. Tussen 1100 en 1600 is veengebied ten oosten van de Vecht tot aan ’t Gooi in lange, opstrekkende verkaveling 

ontgonnen. Dat gebeurde onder meer door de monniken uit het klooster Oostbroek (vergelijk Westbroek!). Het tempo van de ontginning verliep vrij traag 

en was per blok verschillend. Vandaar dat de boerderijlinten niet keurig in één lijn liggen, maar onderling verspringen. 
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 0217 TT 192-432 her.qxp_  0405 chs 1-74  16-02-17  17:27  Pagina 366



367DEELGEBIEDEN – VECHTPLASSEN

als vertrekpunt voor de tweede ontginningsslag. Aan de noord-
zijde daarvan werden boerderijen gesticht. Op de kruising met de
Tolakkerweg, de oude weg Utrecht-Hilversum, moet kort na de 
ontginning van het gebied het al lang verdwenen Huis te Veen 
zijn gebouwd. Als oudste kern in het veengebied ontstond hier
Voordorp, dat na de bouw in 1451 van een slotkapel Blauwkapel 
(naar het blauwe interieur) is gaan heten. Omstreeks 1275 was de
achtergrens van de tweede slag bereikt: de Bisschopswetering met
daarlangs de Ruigenhoeksedijk-Groenekanseweg als achter kade.
Met een derde ontginningsslag werd omstreeks 1350 de Nieuwe
Wetering bereikt; een vierde volgde in de 15de eeuw met de Maar-
tensdijk. Met de aanleg van nieuwe dwarskaden schoven ook de
bewoningslinten op richting ’t Gooi. Uiteindelijk bereikte men in de
16de eeuw na vier of vijf ontginningsslagen de Gooise achtergrens.
De ‘wandelende dorpen’ kwamen tot stilstand. Langs de laatste 
ontginningsbases ontstonden de lintdorpen Maartensdijk (parochie 
in 1555), Westbroek (parochie in 1477), Oud-Maarsseveen en Tien-
hoven. De bewoning van het gebied in de vorm van tweezijdige 
linten werd hier geconcentreerd, vanwege de aanwezigheid van 
een strook dichter aan het oppervlak gelegen zand als stevige 
ondergrond. 

Boven • Detail van een kaart van het Westbroekse boerderijlint uit 1603 door Jan Rutgersz. van den Berch. Met de bouw van de kerk van Westbroek

werd in 1467 begonnen, kort na de aanleg van het ontginningswetering en -kade. Links op de voorgrond de Kerkeindsche Vaart.

Onder • Kaart uit omstreeks 1700 van de Vechtplassen en het westelijk deel van de Heuvelrug. De in 1470 uitgezette ‘Veene Steeg ofte den Opstal’,

de huidige Eyckensteinse Laan, is hier als rechte scheiding tussen het veen en het zand weergegeven. De vakkenstructuur van het Nieuwe Veen 

zou in de 20ste eeuw benut worden voor de bebouwing van De Bilt. 
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tot 1000 

Vechtplassen
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1000-1600

Vechtplassen
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1600-1800

Vechtplassen
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1800-1900 

Vechtplassen
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1900-2014

Vechtplassen
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Westbroek, Achttienhoven, Domproostengerecht, 
Oostveen en Herbertskop
Anders dan de eerste twee ontginningslijnen, de Hoofddijk en de
Gageldijk, lopen de later opgeworpen dwarskaden niet als door-
gaande lijnen door de opstrekkende ontginningen. Dit had te
maken met het verschil in tempo van de ontginningen, die in 
blokken aan de ontginners waren toegewezen. De boerderijlinten
maakten hierdoor een ‘sprong’ ten opzichte van elkaar en kregen
zogenaamde bajonetaansluitingen. In sommige blokken loopt de
verkaveling dood op de percelen van aangrenzende ontginningen,
wat eveneens wijst op tempoverschil.

Doorgaande kavellijnen hebben alleen het blok Westbroek van
de abdij Oostbroek en het Oostveen van het Domkapittel. De verka-
veling van Oostveen gebeurde in lange percelen evenwijdig aan de
Tolakkerweg (tolheffing vanaf 1535). Het Domkapittel heeft deze
kaarsrechte weg uitgezet op haar Utrechtse toren.

Het blok Achttienhoven van het kapittel van Sint Jan volgde de
kavelrichting van Westbroek. De Twaalf en de Zes Hoeven van het
Domproostengerecht volgden de kavelrichting van het Oostveen.
Vanwege verschil in kavelrichting konden niet alle percelen van
deze tussenblokken doorgetrokken worden. Ze liepen dood op de
Sint Anthoniedijk, genoemd naar het Anthoniegasthuis (1435) bij

de Rode Brug aan de Vecht. Gezien het onregelmatige verloop van
deze dijk, inclusief de Achttienhovensche Kade in het verlengde
ervan, moet hier sprake zijn geweest van een natuurlijke oor-
sprong, mogelijk een voormalig veenstroompje.

Turfwinning in het Breukelerveen, aquarel van H.van Brussel uit 1806. 

Links • Omgeving Blauwkapel. Topografische kaart 1850. De uit omstreeks 1125 daterende Hoofddijk als basis voor de noordelijke ontginningen is nog een 

geïsoleerd boerderijlint. 

Rechts • Omgeving Blauwkapel. Topografische kaart 2000. Utrecht is uitgebreid tot de Gageldijk, het Zwarte Water is in Tuindorp opgenomen en de 

Tolakkerweg is tot verkeersbundel verbreed. 
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In dit gebied is de typische verspringing van de dwarskaden in de
blokken goed zichtbaar. De Groenekanseweg met de Bisschops-
wetering zet zich niet voort in het blok Achttien hoven, maar 
verspringt in de noordelijker gelegen Kooidijk. De Kerkdijk van
Westbroek in het Domproostengerecht verspringt noordwaarts. 
In het zuidoosten is de begin 14de-eeuwse ontginning Herbertskop
nog een stukje verder doorgezet tot aan de kruising van de Steen-
straat met de Blauw kapelse Weg. Daar ontstond De Bilt. 

Tienhoven, Maarsseveen en Breukelerveen
De grote taartpunt tussen de Nedereinsche Vaart als de zijgrens
van Westbroek en Weersloot is verkaveld in drie een heden: het
blok Tienhoven (= tien hoeven) trok zijn grenzen rechtdoor, zodat
Breukelerveen en Maarsseveen aan weers zijden klem raakten in
een punt tussen de bestaande grenzen. De verkaveling in de punt
van Breukelerveen werd zo smal dat in 1552 werd besloten om 
de kavels daar een kwartslag te draaien. De verkaveling van Tien-
hoven, Maarsseveen en Westbroek liep aanvankelijk gelijk op,
gezien de doorgaande lijn van de (derde) ontginningsbasis, de
Oudedijk-Westbroekse Binnenweg. De Oudedijk is nu gedeeltelijk
verdwenen door de aanleg van de Bethunepolder. 

De vierde en laatste dwarskade verspringt tussen het Breuke-
lerveen (Herenweg) en de blokken Tienhoven en Maarsseveen 
(Looijdijk), waar respectievelijk rond 1500 en 1540 een lint -
bebouwing ontstond. Oud-Maarsseveen kreeg een kapel. Tien-
hoven werd pas na de Reformatie bediend met een eigen kapel. 

Mijnden, Muyeveld en Loosdrecht
De Loosdrechtse ontginning ten noorden van Weersloot vertoont
een geheel ander patroon. Hier was niet alleen de Vecht de ontgin-
ningsbasis, maar ook het veenriviertje de Drecht, dat bij de Mijn-
dense sluis in de Vecht uitmondt. Vanuit de Vecht bij Oud Over
werd van meet af aan het Loenerveen als turfwinningsgebied ont-
gonnen in drie kilometer lange percelen. Alleen tussen de Drecht
en de Bloklaan werd vanaf het veen riviertje een strook grond ont-
gonnen. Tussen de Drecht en de Weersloot kwam de ontginning
van Mijnden tot stand en daarna die van Muyeveld achter de 
Muyeveldsche Wetering, een natuurlijke zijtak van de Drecht. 
De Veendijk/Schinkeldijk was de achtergrens van de beide Vechtse
ontginningen. Vanaf omstreeks 1300 volgde de ontginning van
Loosdrecht, dat toen in het bezit van Holland is gekomen. 

1600-1800 • Turfwinning 
Het veen in de Vechtplassen was van hoge kwaliteit. Al vroeg, in 
de 14de eeuw, was het land in het noorden in cultuur gebracht met
het oog op turfwinning. Aan het begin van de 17de eeuw werd de
turfwinning grootschalig aan gepakt vanwege de toenemende vraag
uit Amsterdam. Grote veenplassen bij Loosdrecht en Ankeveen
waren hiervan het gevolg in het middenvan de 18de eeuw. Ondanks
ophoging van de grond met Amsterdams stadsvuil verdwenen 
een eeuw later het riviertje de Drecht en de Schinkeldijk vrijwel
geheel in de Loosdrechtse Plassen. Ook de Weersloot loste in het
water op. Slechts kleine stukjes land geven de oude lijnen nog 
aan. Van het Breukelerveen verdween bijna de gehele verkaveling.
Slechts een smalle strook van de tweede ontginningsbasis, 
de Oudeweg (nu Kalverstraat) en het lintdorp Breukelerveen met
een stukje achterland bleven over. Ook in Westbroek en in Acht-
tienhoven werd turf gewonnen. Bevreesd voor wateroverlast bij de

De Vecht met haar buitenplaatsen Middenhoek en Nieuwerhoek. Haaks 

daarop het veenriviertje de Drecht als ontginningsbasis van Loosdrecht.

Langs de Drecht loopt de Bloklaan als zijkade van het links gelegen 

Loenderveen. In de as van deze weg is in 1844-1847 Fort Spion gebouwd. 

De verspringing van de boerderijlinten tussen Achttienhoven en 

Achterwetering in het Oostveen duidt op het tempoverschil tussen 

de verkavelingsblokken.
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stad verboden de Staten van Utrecht in 1790 verdere turfwinning in
Westbroek. Het Oostveense gebied bleef weidegebied en moest uit
overwegingen van veiligheid droog blijven.

Turfvaarten
Voor het turftransport naar Utrecht en Amsterdam werden vaar-
wegen aangelegd, die via sluizen in verbinding stonden met de
Vecht. Daarvoor werden vaak bestaande zijsloten van de ontgin-
ningen benut, zoals de Tienhovensche Vaart, de Achttienhovensche
Vaart-Klopvaart met evenwijdig daaraan de Kerkeindse Vaart, de
Maarsseveensche Vaart en de Nedereindsche Vaart-Waterbroekse
Vaart. Vanaf de 16de eeuw waren er plannen om een vaarroute 
tussen de Vecht en de Eem te graven. De bisschop van Utrecht, die
het Soesterveen in ontginning had genomen, realiseerde de eerste
verbinding. Langs Maartensdijk liet hij de Praamgracht aanleggen.
In de tweede helft van de 16de eeuw bouwde bisschop Frederik
Schenk hier zijn jachtslot Toutenburg. De Praamgracht sloot via 
de Maartensdijksche Vaart (voorheen de Groote Vaart) aan op het
Zwarte Water. Dit afwateringskanaal was al eind 12de eeuw gegra-
ven als Veengraft en liep onder Blauwkapel in rechte lijn naar de
Oude Vechtmeander (nu Keizersgracht). Na 1960 is het Zwarte
Water grotendeels gedempt.

1800-1900 • Aanvulling en overgang 

Buitenplaatsen
In het laatste kwart van de 18de eeuw werden diverse oude uithoven
van Oostbroek omgevormd tot buitenplaatsen met grote parkbos-
sen. Buitenplaatsen als Oostbroek, Houdringe en Sandwijck waren
de opmaat voor het ontstaan van de Stichtse Lustwarande op de
Heuvelrug. Het vrijkomen van veel grootgrondbezit van de geeste-
lijkheid na 1640 in het Oostveen stimuleerde in deze periode de
stichting van buitenplaatsen, zoals Persijn, Beukenburg, Voordaan,
Rustenhoven en Eyckenstein. Binnen de middeleeuwse kavellijnen
werden parkbossen aangelegd, waardoor het landschap van de
veenontginning tot oosten van de lijn Utrecht-Hilversum een
afwisselend open en gesloten karakter kreeg. 

Kanaal en spoorlijn
Eind 19de eeuw werden de oude plannen voor een verbindings-
kanaal tussen de Vecht en de Eem realiteit. Tussen 1836 en 1869
werd de Tienhovensche Vaart verder verbreed tot kanaal. De 
nieuwe vaarweg is vervolgens nog een stukje richting Hilversum
doorgetrokken, totdat de provincie in 1882 besloot geen geld meer
daaraan uit te geven. Daarmee was de toekomstige verbinding met
de Eem definitief voorbij. Voorrang kwam te liggen bij de verdere
uitbouw van het spoorwegennet met onder meer de aanleg van de
lijn Utrecht-Hilversum in 1874.

Nieuwe Hollandse Waterlinie
Een belangrijke ingreep in de 19de eeuw was de aanleg van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op de ontginningsbases werden 
forten gebouwd die de droogblijvende scheikaden van de ontgin-
ningen moesten beschermen. Voorbeelden zijn de forten De Klop
en Tienhoven op de Hoofddijk, de forten Voordorp, Blauwkapel, 
De Gagel en Maarsseveen op de Gageldijk en Fort Ruigenhoek op
de Groenedijk. Omringd door water is in de Loosdrechtse ontgin-

Ten westen van de Eyckensteinse Laan ligt de gelijknamige buitenplaats. Na 

de aanleg omstreeks 1780 is een lange, schuin in oostelijke richting lopende

zichtas op de kerk van Zeist getrokken, de huidige Gezichtslaan in Bilthoven. 

Het gaat om de laan uiterst rechtsvoor.

Het Westbroekse boerderijlint aan de Kerkdijk met de uitgeveende strook-

ontginning van polder Westbroek. 
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ning op het Bloklandse acces het kleine Fort Spion aangelegd. 
Fort Blauwkapel heeft de oude dorpskern opgenomen en is nu aan
alle kanten ingepakt door auto- en spoorwegen. Ruigenhoek ligt als
een eiland in de uitgestrekte veenontginning. 

Bethunepolder
In 1887 is de uitgeveende Bethunepolder drooggevallen. Door 
sterke kwel vanuit ’t Gooi moest hier een kleinschalige afwatering
met intensieve verkaveling aangelegd worden. Het was de laatste
droogmakerij in de provincie. Verdere pogingen tot landwinning
werden door de Nieuwe Hollandse Waterlinie gefrusteerd. Het
gebied moest snel onder water gezet kunnen worden. Ook de hoge

kosten en geringe opbrengsten deden van verdere plannen voor
droogmakerijen afzien. Ten slotte was het de na 1920 opkomende
recreatie- en natuurbescherming die elke exploitatie tegenhield.
Nu wordt de polder als recreatiegebied ingericht.

1900-2014 • Stedelijke invloed 
Begin 20ste eeuw verstedelijkte het gebied ten noorden van
Utrecht en De Bilt. De oude verkaveling en de dwarskaden in 
De Bilt werden benut als stratenpatroon voor nieuwe woonbuur-
ten. Op de plek van het vroegere Vrouwenklooster Oostbroek ten
zuiden van De Bilt werd in 1890 een bescheiden villapark (Kloos-
terpark) ingericht. In 1893 vestigde het Koninklijk Nederlands 
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Fort Blauwkapel uit 1818 in de as van de oude weg Utrecht-Hilversum. Op de achtergrond de lange strookverkaveling tot ’t Gooi. 
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Meteorologisch Instituut (KNMI) zich op de voormalige buiten-
plaats Het Klooster. 

Omstreeks 1930 ontstond aan de noordkant van Utrecht 
Tuindorp als nieuwe woonwijk en lintbebouwing langs de weg
naar Hilversum. Tussen 1959 en 1966 werd Utrecht verder uit-
gebouwd met het grootschalige Overvecht, dat op een opgespoten
zandvlakte in carrés werd aangelegd met open strookbebouwing 
in ruim groen. Langs de Gageldijk ontwikkelde zich een nieuwe
stadsrand. Zandwinning voor Overvecht heeft tot de vorming van
de Maarsseveensche Plassen (1969) als recreatiegebied geleid. 
Landschapsarchitect Hans Warnau was de ontwerper van het
recreatieterrein. Het uitloopgebied van de stad Utrecht ten noor-

den van de Gageldijk is inmiddels al behoorlijk getransformeerd
tot Noorderpark. 

De verstedelijking van Maartensdijk heeft ten zuiden van de
Dorpsweg plaatsgevonden, die van Hollandsche Rading in beperk-
te mate ter weerszijden en evenwijdig aan de Tolakkerweg. De
boerderijlinten van Westbroek en Maarsseveen hebben hun karak-
ter nog goed behouden. De scheiding tussen de landschappen van
Westbroek en Maarstensdijk, ingezet met de spoorlijn, is door de
aanleg van de A27 in 1970 in hoge mate versterkt. Recentelijk is 
in het open polderland dwars op de kavels een ontsluitingsweg 
aangelegd voor enkele nieuwe boerderijen. 

DEELGEBIEDEN – VECHTPLASSEN

Tuindorp, aangelegd tussen 1927 en 1940, wordt doorsneden door het eind 12de-eeuwse Zwarte Water. Linksboven is de Utrechtse binnenstad.
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‘Het grootse vergezicht, waarvan de lof niet licht uitbundig genoeg kan worden gezongen. Het is te hopen, 

dat de schennis van palen en draden hier niet verder door zal dringen, juist deze grootse ruimten zijn tevens

toch ook weer gevoelig, makkelijk te schenden. Rechts dit uitzicht, met het monumentale kerkgebouw van

Eemnes-binnen, voornaamste onderdeel van de zeer schaarse bebouwing aan deze zijde. Links de oude 

hoeven, de hoge toren en het schilderachtige dorpshoekje daaromheen van Eemnes-buiten.’ 

ds. A.L. Broer, Het witte Huis in ’t Groen, 1948.

Eemland
het lege land

9
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KARAKTERISTIEK

Kenmerkend voor Eemland is het open, vrijwel lege polderland, 
dat het resultaat is van de eeuwenlange strijd tegen het zeewater;
dit in contrast met het gesloten bosrijke stuwwallenlandschap van
de Heuvelrug aan de zuid- en westzijde. De openheid zet zich door
in het Gooimeer/Eemmeer en in zuidelijk Flevoland. De Eem met
zijn dijken snijdt als een wig door dit lege land.

Het overstromingsgebied van de voormalige Zuiderzee liep vanaf
de Utrechtse Heuvelrug tot voorbij Harderwijk. Een unieke serie
waaien langs de Eem getuigt van de vele dijkdoorbraken. Om aan
de invloed van de zee te ontkomen, verschansten de bewoners zich
achter de Wakkerendijk en gingen ze wonen op hoger gelegen 
plekken, zoals het planmatig aangelegde vestingstadje Bunschoten.
Spakenburg herinnert met zijn botterhaven aan de visserij op de
voormalige Zuiderzee. Bij Eembrugge liggen de resten van Huis
ter Eem, eens een strategisch belangrijk bisschoppelijk kasteel.

Vanaf omstreeks 1250 tot ver in de 17de eeuw is het gebied staps-
gewijs noordwaarts bedijkt en ontgonnen in lange, oost-west 
lopende stroken in vrije opstrek. Dit heeft een helder kavelpatroon
opgeleverd met lange vergezichten over een land dat nog altijd leeg
is. Na 1960 zijn de A1 en de A27 aangelegd, is Amersfoort naar het
noorden uitgebreid en zijn Bunschoten en Spakenburg naar elkaar
toe gegroeid.

HOOFDSTRUCTUUR

� Openheid in contrast met de beboste Heuvelrug.
� Oost-west opstrekkende verkaveling met kadenpatroon en 

noord-zuid assen.
� Eem met serie waaien langs de dijken.
� Wakkerendijk als eenzijdig lint.
� Bunschoten als planmatige, onvoltooide stad.
� Spakenburg als Zuiderzeevissersplaats.
� Strategische plek: Huis ter Eem bij Eembrugge.

GESCHIEDENIS

Tot 1000 • Verborgen verleden van de Eemvallei 
Samen met de Gelderse Vallei is Eemland ontstaan door de inslij-
tende werking van een landijstong tijdens de voorlaatste IJstijd,
zo’n tweehonderdduizend jaar geleden. Aan de zuid-westelijke
rand heeft het ijs door opstuwing gezorgd voor het ontstaan van de 
hogere stuwwallen van ’t Gooi en de Heuvelrug. Door afsmelting
van het ijs heeft zich vervolgens het bekken van het Almere, de
voorloper van de Zuiderzee, gevormd. Tijdens de laatste IJstijd, een 
kleine 50.000 jaar geleden, had de wind vrij spel over de bevroren
bodem en veroorzaakte zo de vorming van zandduinen. Vooral in
de overgangszone naar de stuwwal ontstonden zo rijen van lage
dekzandruggen. 

Vervolgens brak 10.000 jaar geleden een warmere periode aan.
Hogere delen, zoals het Hooge Land ten noorden van Amersfoort,
raakten begroeid en bewoond. In het lagere Eemland ontstond
veenvorming en in het noorden zeeklei-afzettingen. 

Vanuit de Veluwe zochten veenriviertjes een uitweg naar de Zuider-
zee. Bij Amersfoort kwamen deze samen in de Eem, de enige rivier
die zijn oorsprong heeft in ons land. Toen Karel de Grote in 777 
de wildernissen rond Amersfoort, Hoogland en Soest schonk aan
de Sint Maartenskerk in Utrecht was er van een rivier nog geen
sprake, hooguit een veenstroompje met onvaste bedding door een
moeras. Daarnaast moet er nog een tweede riviertje in zuid-noord-
richting gestroomd hebben, ter plaatse van de huidige Veenestraat-
Spakenburger Gracht. In oost-westrichting waterden enkele andere
veenstroompjes op de Eem uit: de Zeldertsche Wetering en de
Duister Wetering, die oorspronkelijk de Haarsaterdrecht heette.
Mogelijk liep ook langs de Looijdijk een veenriviertje. Langs deze
stroompjes en in het Eemdal ontstonden door afzetting series
rivierduinen als kleine opduikingen in het landschap. Bunschoten
(schoten = beboste hoek zandgrond) heeft van een grote zand-
opduiking gebruik gemaakt, wat de ovale omtreksvorm ervan 
verklaart.

Vanaf omstreeks zesduizend jaar geleden zijn op de rivierduinen
en op dekzandruggen bewoningsporen aangetroffen in de vorm
van vuursteenvoorwerpen. Tweeduizend jaar later had stijging van
de zeespiegel de situatie echter zodanig verslechterd, dat men niet
meer op de rivierduinen kon wonen. Alleen in het zuiden van het
Eemdal en op de aangrenzende hogere gronden kon toen nog
gewoond worden. De rest van het gebied bestond grotendeels uit
een leeg en onbewoond veenmoeras. Door de veen-kleivorming
zijn de mogelijke archeologische resten vrijwel volledig aan het oog
onttrokken. Langs de randen van de dekzandruggen ten noorden
van Amersfoort (Emiclaer) zijn diverse huisplattegronden uit de
ijzertijd blootgelegd. 

Vanaf de 9de eeuw vond op het Hooge Land ontginning plaats
in onregelmatige, blokvormige percelen. Vanaf de hoge grond en
rond de zandeilandjes werden in de loop van de 10de en 11de eeuw
kleine stukjes moeras ontgonnen. De meeste oude, veelal omgrach-
te boerderijplaatsen liggen op de zandkoppen aan de rand van het
Eemmoeras: Coelhorst, Hogerhorst, Krachtwijk, Hamelenberg,
Netelenberg, Wolkenberg, Grimmestein en Bloemberg. Bijna al

Boven • Lucht en land in Eemland.

Links • Eemland met de waaien in de zomerkade en de Eem slingerend naar

het Eemmeer. Op de voorgrond de Eemnesservaart uit 1589.
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deze geïsoleerde ontginningen behoorden aan het vrouwenklooster
in Elten bij Emmerik, dat in 968 werd gesticht en ook in ’t Gooi
veel bezit had. Het Eemmoeras zou nog toen wel eens veel natter
geweest kunnen zijn dan gedacht: een ondiepe zee met eilandjes
die misschien zelfs tot het latere Amersfoort reikte. Want nog in
1428 claimde het stadsbestuur van Amersfoort dat het recht had 
op de Eem ‘soo verre men een witte swaen in see conde sien’. 

1000-1600 • Het lege land van de vrije opstrek 
Van oudsher heeft de Eem gezorgd voor de afwatering van de 

Gelderse Vallei naar de Zuiderzee. Overstromingen vanuit deze
binnenzee hebben tot in de 20ste eeuw de inrichting van het
gebied bepaald.

De Eemmond liep aanvankelijk vanaf Eembrugge breed uit in
het Almere. Deze voorloper van de Zuiderzee bestond uit diverse
meren, verbonden door kreken en gescheiden door hogere veen-
ruggen. Na de Allerheiligenvloed van 1170, toen het water zelfs de
stad Utrecht bereikte en de Sint-Nicolaasvloed van 1196 werden de
veenruggen weggeslagen en ontstond de Zuiderzee. Toen Friesland
en West-Friesland tijdens de Sint-Luciavloed van 1287 definitief van

De monding van de Eem met het gehucht Eemdijk. Op de voorgrond de vanuit de Eem getrokken opstrekkende strookverkaveling en de nieuwe, 

tijdens de ruilverkaveling gegraven Bloklandswetering.
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elkaar gescheiden werden, was de vorming van de Zuiderzee vol-
tooid. Afwatering naar de nu open zeeverbinding werd beter. De
waterstand was meer onderhevig aan eb en vloed vanuit de Noord-
zee en was ook wat gedaald. Langs de kust vielen de moerassen
droog. Dit nieuw gewonnen land (aanwas) werd aangeduid als de
‘meden’ of de ‘maatlanden’: natte gebieden die alleen geschikt
waren als hooiland. De nieuwe situatie stimuleerde de Utrechtse
bisschop, sinds de 10de eeuw eigenaar van het vroegmiddeleeuwse
gouw Flehite (flee = vlakte of vallei), de ontginning van het gebied
grootschalig ter hand te nemen. Zoals gebruikelijk werd ook hier
een rivier, de Eem, als vertrekpunt van de ontginningen genomen.
We zien daarbij twee bewegingen: het in vrije opstrek steeds 
verlengen van de strookvormige percelen van de Eem af en het
noordwaarts opschuiven van de ontginningseenheden, totdat tegen
het einde van de 16de eeuw de Zuiderzee werd bereikt. De vrije

opstrekontginning is te vergelijken met die van het Vechtplassen-
gebied, maar geeft een ‘golvender’ patroon door de bochtige 
Eemoevers. Vanwege het overstromingsgevaar bezit Eemland
bovendien nagenoeg geen bewoningsassen. Niet voor niets werd
Eemland in de 17de eeuw de ‘Leege Landen’ genoemd. 

Ten oosten van de Eem
Polders De Slaag en Eemland waren de eerste, lokaal georganiseer-
de, ontginningsblokken. De deels nog blokvormige ontginningen
van De Slaag werden begrensd door de Slaagseweg, die via de Coel-
horsterweg de oude verbinding naar Den Ham vormde. De Vuydijk
was de scheiding met het Hooge Land, de Zeldertsche Wetering (nu
Wijde Wetering) die met de polder Eemland. De gekromde strook-
verkaveling van Eemland eindigde op de Achtereemlandsche Wete-
ring en had de Neerduister Wetering als noordelijke zijgrens. Om

Coelhorst en de liniewal van de Grebbelinie op het hoge land ten noorden van Amersfoort. 
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tot 1000 

Eemland
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1000-1600

Eemland
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1600-1800

Eemland
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1800-1900 

Eemland
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1900-2014

Eemland
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Uitsnede van de kaart van Christiaan ’s Grooten uit omstreeks 1585. In de Zuiderzee zijn de restanten van de buitendijkse maatlanden aangegeven, die in de loop

der tijd door het water verzwolgen zijn. De ontginningeneenheden van Bunschoten te Velde en te Veen moeten vroeger ook zulke eilandjes zijn geweest. 
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de pas ontgonnen polder De Slaag te beschermen werd in 1393 langs
de Eem een dijk aangelegd, tussen de hofstede Netelenburg en
Krachtwijk en vandaar als Vuydijk (eigenlijk Weedijk) landinwaarts
tot aan de Slaagseweg. 

Zeldert was de eerste systematische ontginningseenheid. De verka-
veling werd vanaf de Mgr. Van de Weteringstraat, oorspronkelijk de
Over Zeldertsche Dijk, in noordelijke richting uitgezet. Deze dijk
en de naastgelegen Vuydijk lagen op de overgang van het dekzand
naar het veen. Dit verklaart de onregelmatige verkaveling rond de
omgrachte hoeven Sluisdijk en Breevoort. 

Links • Bunschoten omstreeks 1930. Nog duidelijk zichtbaar is het middel-

eeuwse rechthoekige  patroon van de burgwalletjes, de straten voor een nooit

uitgevoerde bebouwing. De boerderijen met hooibergen zijn langs de hoofd-

as geconcentreerd. Boven loopt de Spakenburgergracht. 

Onder • Het onvoltooid gebleven stadje Bunschoten met Spakenburg op de 

achtergrond. De rechte begrenzing van het stadje, de Oostsingel, is in 1944

aangelegd als inundatiekade.
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Op ongeveer een kilometer afstand kwam tussen de Slaagseweg 
en de Bunschoterstraat een nieuwe ontginningsbasis te liggen, de
(Neer)Zeldertseweg. Bewoning op terpjes concentreerde zich hier
op enkele dekzandkoppen nabij de wegkruisingen. De strookont-
ginning werd kaarsrecht voortgezet tot aan de kronkelende Lodijk,
die nu doorsneden wordt door de A1 en een geheel ander tracé volgt
dan vroeger. Langs de Bunschoterstraat, ten noorden van het buurt-
schapje Zeldert, bleef de wigvormige restontginning De Hond over. 

De Haar (= begroeid hoger terrein), ten noorden van Zeldert,
kwam na 1250 op gang als tweede cope-ontginning. Hier volgde 
de verkaveling nauwgezet de licht geknikte achtergrens van Eem-
land, tot aan de Haardijk, de tegenwoordig iets anders lopende
Bisschopsweg. Als zijgrens diende de Veenstraat. De ontginning
werd georganiseerd door de heer van Stoutenburg, die de woeste
grond van de bisschop in leen kreeg. Op een ‘Ver in ’t Veld’ gele-
gen boerderij na was hier geen sprake van bewoning. Het waren
de stadsboeren van Amersfoort die voor de bewerking zorgden.
Zeldert en de Haar zijn de enige polders in Eemland met een
noord-zuidverkaveling.

Duist (= laaggelegen drassig land), aan de oostzijde van de 
Veenestraat, werd na 1300 rechtstreeks onder regie van de bis-
schop ontgonnen. De percelen liepen van oost naar west om uit-
eindelijk op de Laak, een veenkanaaltje uit omstreeks 1200, te ein-
digen. Als zuidzijde diende de Kalveensche Wetering. De noorde-
lijke zijgrens liep in het verlengde van de Bisschopsweg, de hui-
dige Oude Tochtsloot, voorheen de Neerduisterwetering geheten.
Deze in 1328 gegraven watergang heeft gebruik gemaakt van een
natuurlijk veenriviertje, de Haarsaterdrecht. In 1492 werd in zuid-
noord richting de Bovenduisterwetering gegraven, een lange af-
watering uitkomend in de Zuiderzee. Hierlangs kwam de Nieuwe
Wegh (Groeneweg), die Neder en Boven Duist van elkaar scheid-
de. Langs het zuidelijk deel, bij Zevenhuizen, ontstond enige
lintbebouwing.

Van de ontginning Nieuwland, ten zuiden van Duist, resteert 
alleen de Nieuwlandseweg als ontginningsbasis en grens van de
oude verkavelingen van het Hooge Land. Ook van de Kalveensche
ontginningen resteert door verstedelijking weinig meer dan de 
ontginningsbases Heideweg (nu Dopheide) en Bovenwetering 
(nu Laan der Hoven) en enkele haaks erop lopende wegen, die 
de kavelrichting nog enigszins aangeven.

Bunschoten
In 1203 schonk de bisschop het gebied Bunschoten, ten noorden
van de Duisterwetering, aan het St. Janskapittel. Deze schenking
werd echter door de St. Paulusabdij met succes aangevochten. De
eerste ontginning vanaf de Eem moet toen al een eind gevorderd
zijn geweest. Aanvankelijk liepen de zeer lange percelen in vrije
opstrek over de gehele breedte richting Laak. Daarbij werd een
smalle landstrook langs de Nederduisterwetering niet verkaveld
om als keerkade te gaan dienen (Haardijk = randdijk). Niet duide-
lijk is of de Veenestraat al direct als tweede ontginningsbasis is
benut. Wel zeker is dat de bewoning zich in de loop der tijd naar
deze as heeft verplaatst, zoals we ook zullen zien bij Eemnes. 
Het gebied ten westen van de straat kreeg de naam Bunschoten 
Te Velde, ten oosten ervan heette het Bunschoten Te Veen. 

Na stadsrechtverlening tussen 1336 en 1355 werden de boerde-
rijen vanwege het overstromingsgevaar geconcentreerd langs de
straat, veilig achter de omwalling van het nieuwe stadje. Van ver-

stedelijking was echter geen sprake. De volgens een rechthoekig
patroon uitgezette straten bleven onbebouwd. Na verwoesting van
de stad in 1428 en de gedeeltelijke demping van de stadsgracht
werd eind 15de eeuw de kerk, gelegen in de noord-oosthoek en
gesticht tussen 1280 en 1294, vervangen door de huidige kerk. 
Uit die periode zou ook de Smeerweg kunnen dateren, als kerk-
pad van de bewoners aan de Nieuwe Wegh. De burgwal letjes, 
die tussen de sloten het middeleeuwse stratenpatroon vormden,
zijn in 1950 afgegraven.

Eemdijk en Spakenburg
Na de Elizabethvloed van 1429 werd de oostelijke Eemdijk ver-
zwaard tot zeedijk. De Veendijk ten oosten van Spakenburg was 
na een stormvloed van 1409 een stukje terug gelegd als inlaagdijk.
In 1534 werd deze dijk verder versterkt met een rij palen aan de
zeezijde. Op het splitsingspunt tussen de Eem en de Veldendijk
ontstond de kleine agrarische nederzetting Dijkhuizen, het hui-
dige Eemdijk. Bij de uitmonding van het vroegere veenriviertje, 
tussen de Veendijk en de Veldendijk, kwam de vissersplaats 
Spakenburg tot ontwikkeling. Het riviertje werd gekanaliseerd tot
de Spakenburgergracht als vaarroute naar Bunschoten. Tot in de
19de eeuw brak de bedijking regelmatig door, getuige de wielen
met het kronkelende verloop van de eromheen verlegde dijk, 
zoals bij Eemdijk (Ringweg) en bij Spakenburg (Oostmaat). 

Ten westen van de Eem
Ter Eem was de eerste nederzetting die midden 12de eeuw ont-
stond op een doorwaadbare plaats aan de oostoever van de Eem.
Het was ook de plek waar de Eem zich aanvankelijk begon te ver-
breden. Op de westoever lag direct tegenover de Nesse (= neus),
een stuk hogere, uitstekende grond in de binnenbocht van de
rivier. Vanuit deze ‘Eemnes’, het latere Eembrugge, begon men
onder regie van het St. Janskapittel na 1200 in steeds langere stro-
ken westwaarts te ontginnen. Als zuidgrens werd een natuurlijke
waterloop benut die later, in 1390, vergraven zou worden tot 
Drakenburgergracht. Deze diende als turfroute langs het gelijk-
namige Baarnse kasteel. Als noordelijke zijgrens werd een dijk
aangelegd. Langs de zuidzijde bleef als buffer tegen het zeewater
een strook gemeenschappelijke grond (meent) over. Deze ‘Zuid-
wend’ is door de afwijkende verkaveling nog steeds goed zichtbaar.
Na 1300 kon door dichtslibbing van het destijds Biesbosch-achtige
estuarium van de Eem ook het gebied ten noorden van de Zuid-
wend ontgonnen worden. Hier diende niet de Eemoever, maar 
de langs de rand van het estuarium aangelegde zomerdijk als 
ontginningsbasis. De kade werd westwaarts doorgetrokken langs
een kreek, die naderhand als Gooyergracht is gekanaliseerd. 

Wakkerendijk en Gooyergracht
Toen de Eemnessers al vrij ver richting ’t Gooi waren gevorderd 
met hun ontginning vanuit de Eem, besloot de Hollandse graaf zijn
gebied oostwaarts uit te breiden om het voor brandstof waardevolle
hoogveen te ontginnen. Hiertoe trok hij omstreeks 1320 een rechte
sloot, de Hollandse Rede. Daarlangs kwam de Wakkerendijk (wac-
ken = waken) met in het verlengde, in Eemnes-Buiten, de Meendijk
(meen = mede = maat = hooiland). Deze lange dijk ging niet alleen
als zeewering dienen, maar werd ook benut als veilige plek voor
boerderijvestiging aan de Gooise kant. Het veengebied ten westen
van de dijk kreeg de naam Polder te Veen, het regelmatig over-
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stroomde rivier- en zeekleigebied ten oosten ervan Polder te Veld.
Om ontginners te lokken stelde graaf Willem IV een overeenkomst
op: de bewoners van het oude Eemnes mochten na de dood van 
bisschop Jan van Diest in 1340 naar hun nieuwe Oosthollandse
grondgebied verhuizen. Zijn opvolger in 1342, de veel daadkrach-

tiger bisschop Jan van Arkel, accepteerde deze situatie niet en liet
in 1346 alle huizen platbranden. In 1351 kwam men tot een verge-
lijk, waarbij de bisschop de exacte westgrens van Het Sticht bepaal-
de door bij de Zuiderzee, vanaf de al eerder door de graaf geplaatste
Leeuwenpaal (leeuw = Hollandse wapen), een denkbeeldige lijn op
de Utrechtse Dom te trekken. Langs deze rooilijn werd tot aan de
Jan Swartenweg de Gooyergracht gegraven. Ten zuiden van deze
weg bleef de grens in het Baarnse veen nog lang onduidelijk en dus
twistgebied. In 1535 wisten de Hollanders het gebied van De Vuur-
sche te claimen. Zes jaar later, in 1541, werd een nieuwe grens in
twee lijnen uitgezet tussen Gooiland en Oostveen. Langs de zuide-
lijke lijn werd de Hollandse Sloot gegraven, langs de noordelijke
lijn, de huidige Doctor Albert Schweizerweg-Oud Eemnesserweg,
werd omstreeks 1620 de Roeterswal opgeworpen. Beide lijnen 
werden uiteindelijk in 1719, toen de venen geheel waren uitgeput,
definitief de grens tussen Holland en Utrecht. De Vuursche 
kwam dus weer terug aan Utrecht. Als markeringen zijn toen 
22 hardstenen grenspalen geplaatst (zie p. 18).

Eemnes-Binnen en Eemnes-Buiten
Om de bevolking aan zich te binden verleende Jan van Arkel in 1352
Eemnes-Buiten stadsrechten. In dat jaar begon de bouw van een
kerk, die in 1521 een toren kreeg van het Utrechtse Domtype. 
De kerk kwam binnendijks, aan de westzijde van de Wakkerendijk,
direct onder de verlenging van de Zuidwendedijk: de Meentsteeg,
nu Laarderweg. Na stadsrechtverlening van Eemnes-Binnen in
1439 werd voor de nieuwe parochie Sint Pieter aan de oostzijde van

Boven • De ontwikkeling van Eemnes tussen 1200 en 1340.

Onder • Met behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland is de zand-

baan van een oud riviertje zichtbaar gemaakt, waarop kort na 1439 de kerk van 

Eemnes-Binnen werd gebouwd.
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de dijk een kerk gebouwd. Keuze voor deze onbeschermde plek
tegen het water had waarschijnlijk te maken met de stevige zand-
rug van een kreek die hier de dijk kruiste. Het 'Dikke Torentje',
zoals de kerk werd genoemd, staat op een lange kavel die tot aan de
Eem doorloopt. Van de opbrengst ervan kon de parochie de armen
ondersteunen. De kavel werd aan de zuidzijde begrensd door de
Molenwetering, genoemd naar de poldermolen die in 1577 bij de
Eem werd gebouwd. Een pad, de Biersteeg, verbond de kerk met
Hilversum. Alleen de Heidelaan onder Motel De Witte Bergen is
daar nog van over. Nadat de Eemnessers naar de Wakkerendijk ver-
huisden hadden ze geen directe verbinding meer met de Eem als
belangrijke vaarroute. De oplossing kwam in 1589 met het graven
van de Eemnesservaart langs de zuidzijde van de gemeenschap-
pelijke Zuidwend.

Kasteel Ter Eem
Voor de bisschop was de Eemmonding van groot strategisch belang
in zijn strijd tegen Holland en later tegen Gelre. Een strijdmiddel
was stadsrechtverlening, een ander middel was het bouwen van
een kasteel. In 1348 verrees op de oostoever van de Eem het kasteel
Ter Eem. Bouwer was Zweder Uterlo, kanunnik van het Utrechtse
Domkapittel. Bij afwezigheid van de bisschop trad hij op als diens
plaatsvervanger. Toen bisschop Jan van Arkel hem in 1352 wilde
terugbetalen en het kasteel wilde overnemen, weigerde hij. Liever
wilde Zweder de baas zijn in Eemland. Het kasteel werd belegerd
en met hulp van de stad Utrecht kreeg de bisschop weer de controle.
Eeuwenlang zou dit het belangrijkste bisschoppelijke steunpunt in
het noorden van het Nedersticht blijven. Het was voor de bisschop
de uitvalsbasis om via de Zuiderzee zijn residentie Vollenhove in het
Oversticht te bereiken. Over land vormde de Bisschopsweg de ver-
binding naar Nijkerk. Tijdens de Stichtse burgeroorlog (1481-1483)
tussen bisschop David van Bourgondië en de steden Utrecht en
Amersfoort werd het kasteel verwoest. Nog tweemaal werd het 
kasteel versterkt: in 1528 door de Geldersen, toen Karel V landsheer
van Het Sticht werd, en in 1624 voor de strijd tegen de Spanjaarden,
op instigatie van Prins Maurits. Na de sloop in 1706 resteerde een
weiland, waarin de vorm van de gebastioneerde buitengracht nog 
is af te lezen.

Ten zuidwesten van de Eem
Tussen Baarn en Amersfoort, in de overgangszone van de Eem
naar de stuwwal van de Heuvelrug, verliep de ontginning vanaf
de oude verbindingswegen naar en langs het engdorp Soest. Deze
wegen richting Hilversum en Amsterdam namen in belang toe,
toen Amersfoort zich in de loop van de 13de eeuw ontwikkelde
van bisschoppelijk hof tot handelsplaats. Vanaf de Utrechtse
Poort, als aftakking van de Utrechtseweg, is het tracé van de oude
Soesterweg te volgen over de Snouckaertlaan-Brouwersstraat-
Puntenburgerlaan-Noordewierweg. Bij de Dreef splitste de weg
zich in een hoge weg (Birkstraat) en in een lager gelegen weg
(Birkt-Peter van de Bremerweg), direct op de Soester kerk 
uitkomend. 

De huidige Soesterweg is een kortsluiting tussen Amersfoort
en Soest die pas begin 19de eeuw is aangelegd. De Puntenburger-
laan splitst zich noordwaarts van de oude weg af. Dit was de 
Isseltsesteeg die van het gehucht De Birkt (= berken bos) naar 
de gelijknamige, in 1339 gestichte, kapel liep. 

De oude Soesterweg werd de basis voor de strookvormige 

De Wakkerendijk met het eenzijdige boerderijlint en de uitbreiding van 

Eemnes op de achtergrond.

Eembrugge aan de Eem richting Baarn. Op de voorgrond een bijna rond

weiland waar het Huis ter Eem heeft gestaan.
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ontginning zuidwaarts, tot de Vlasakkerweg, waarlangs thans het
spoor loopt. De Birkstraat is de basis van de strookontginning 
Middelwijk richting Eem. De boerderijen kwamen aan de noord-
zijde, op enige afstand ervan. In 1420 is daar het klooster Mariën-
hof gesticht. De merkwaardige knik halverwege de Peter van de 
Bremerweg komt door een riviertje dat hier vanaf de stuwwal naar
de Eem liep. Mogelijk is deze watergang benut om evenwijdig hier-
aan de strookpercelen van Middelwijk uit te zetten. Vanaf het boer-
derijlint aan het Kerkepad van Soest werden de percelen richting
Eem uitgezet om met een kromming op de rivier uit te komen. 
Tussen Soest (kerkstichting 1050-1100) en Baarn (kerkstichting
1100-1200, stadsrechten 1346-1390) lag een dik veenpakket. Na het

graven van het Oude Grachtje in 1239, die bij de Grote Melm in de
Eem uitkwam, is men hierlangs gaan ontginnen in vijf kilometer
lange percelen, de Langeindse Maten geheten. Nadat in 1378 de 
bisschop de Soestdijk had aangelegd voor zijn route naar Huis ter
Eem, begon men evenwijdig aan deze dijk het veen te verkavelen
tussen de Soestereng en de in 1398 gegraven Praamgracht. Ter
hoogte van Baarn is de huidige Faas Eliaslaan-Noorderstraat-
Oosterstraat de oorspronkelijke westbegrenzing van de ‘Lage 
Weij en Hooilanden’. De oude perceelgrenzen zijn nog in het 
stratenpatroon herkenbaar, bijvoorbeeld de Piet Heinlaan-
August Janssenweg, voorheen ‘Den Molen Steegh’. 

1600-1800 • Ontgonnen en verdedigd 

Dijken en kaden
Als gevolg van bodemdaling werd het gebied steeds natter. Gedu-
rende de 16de en 17de eeuw hebben tientallen stormvloeden het
Eemland geteisterd, zoals de Allerheiligenvloed van 1570, de Sint-
Pietersvloed van 1651 en de stormvloeden van 1662 en 1703. De
zwakke zomerdijk brak op vele plaatsen door en werd daarna om
de doorbraakkolken heen geleid. Dit heeft een uniek patroon van
wielen en een meekronkelende dijk opgeleverd. 

Het tracé van de dijk zelf heeft ook een bochtig verloop. Dit 
is het gevolg van de aaneenschakeling van dijkjes, die de grond-
eigenaren ieder voor zich op hun eigen grond hadden aangelegd.
De dijkjes zullen eerst op de lagere delen zijn aangelegd en 
later met elkaar zijn verbonden. In 1577 bezweken de dijken tot 
tweemaal toe. Weer moest de Veendijk een stukje teruggelegd 
worden door de verder afgekalfde kustlijn. Hiertoe werd in 1578 
het Heemraadschap van de Veendijk opgericht. 

In 1588 was er weer noordwesterstorm, waarbij gaten in de 
Veldendijk ontstonden. Eemnes Buitendijks ging het jaar daarop
de maatlanden buiten de zomerdijk met een nieuwe kade beter
tegen overstromingen beschermen. Delen daarvan zijn nog te zien
in het land. Eindeloos overleg volgde over de verbetering van de
Veldendijk ten westen van Spakenburg en over wie wat zou moeten
betalen. Pas in 1603 kon na op richting van het Hoogheemraad-
schap van de Bunschoter Veen- en Veldendijk begonnen worden
met de aanleg van een palendijk langs de Veldendijk, een kostbare
versterking van dicht tegen elkaar ingeheide palen aan de zeezijde.
Een paar jaar geleden is ten westen van Spakenburg een stukje
palendijk opnieuw aangelegd. Na de overstroming van 1703 werd
de Veldendijk ten westen van Spakenburg landinwaarts verlegd,
met de huidige Westdijk als resultaat. 

Na de late middeleeuwen werd vanaf de zomerdijk oostwaarts
het laatste stuk van Eemland bij de Eemmond ontgonnen. Vanwe-
ge het gebruik als hooiland kreeg het de naam Maatpolder. Maat
verwijst naar dammaat, een oppervlaktemaat voor hooilanden: één
dammaat is ongeveer een halve hectare, een oppervlak aan gras dat
een boer in één dag kon maaien. Het andere buitendijkse stukje
moeras aan de oostzijde van de Eem kreeg begin 17de eeuw een
kade en werd de Bekaaide Maatpolder genoemd. Daarmee kwam
na vijf eeuwen een einde aan de ontginning van Eemland. 

Nieuwe weteringen
Voor een betere afwatering van de polders waren nieuwe 
weteringen met watermolens noodzakelijk. Het begon in 1641 

Bij Krachtwijk is in 1930 een bocht in de Eem afgesneden. Alleen de gemeente-

grens tussen Soest en Amersfoort herinnert nog aan de oorspronkelijke loop

van de rivier.
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met de aanleg van de Bikkersvaart, die dienst ging doen als 
vaarroute tussen Bunschoten (de Kolk) en Eemdijk. Langs de 
vaarweg kwam een kerkpad. Dwars op de vaart werd de Bikkers-
wetering gegraven, nu de Fokjesweg. Acht jaar later volgde de aan-
leg van de Broerswetering tussen de Eemdijk en de Spakenburger
Gracht. Ten zuiden van Bunschoten werd in 1651 de Sint Nicolaas-
wetering met een dwarswetering gegraven, nu de Gasthuisweg.
Dat jaar werd ook de dijk van de Zuidwend in de Eemnesser polder
afgegraven. Vanaf het midden van de Eemnesservaart werd in
noord-zuidrichting de Oude Wetering gegraven. In 1662 volgde 
de Bloklands wetering haaks op de Eem (nu Bloklandsweg), welke
eveneens een dwarswetering kreeg. Ten oosten van Bunschoten
liep langs de Zevenhuizerweg-Groeneweg de Bovenduisterwete-
ring, die via de sluis in de Veendijk het water op de Zuiderzee 
loosde. Toen deze afvoer niet meer voldeed groef men in 1706 
de Coenraadswetering (nu Zuidwenk) voor waterlozing op de 

Spakenburgergracht. Pas in 1926, tien jaar na de laatste grote
stormvloed, zouden deze afzonderlijke watergangen met elkaar
verbonden worden tot een beter afwateringssysteem. 

De Eem als transportweg
De Eem is de enige rivier die zowel ontspringt als eindigt in Neder-
land. Pas na vorming van de Zuiderzee eind 12de eeuw werd de
rivier als vaarroute benut. Na een eerste kanalisatie omstreeks 1330
kreeg Amersfoort aan het Spui een nieuwe haven. Verzanding 
van de Eem door de Veluwse beken bleef echter een structureel
probleem. Bovendien was de stad door het groter worden van de
schepen niet meer rechtstreeks bereikbaar. Na wederopbouw van
Eembrugge aan de westzijde van de rivier in 1528 kwam er een
doorvoerhaventje. Vanaf hier liet Karel V in 1555 een nieuwe bed-
ding tot Amersfoort uitbaggeren. Voor het turftransport uit de
Baarnse Venen dienden de Drakenburgergracht bij Eembrugge en

Kaarte van de polders der Eemlandtsche Leege Landen etc. anno 1666. Op deze nauwkeurige waterschapskaart van het lege land ten oosten van de Eem wordt een

beeld gegeven van de lange strookverkavelingen. Het ‘ei’ van Bunschoten en de verdedigingswerken uit 1624 van het Huis Ter Eem springen eruit.

DEELGEBIEDEN – EEMLAND 393
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de Oude Gracht bij de Grote Melm (melm = hoge en droge grond).
Hier lag een tweede losplaats voor de overslag van goederen in 
kleinere schepen. In 1614 werd voor de opkomende trekvaart vanaf
Amersfoort een jaagpad langs de Eem aangelegd, dat tot de Grote
Melm aan de westzijde en daarna aan de oostzijde van de rivier
kwam te liggen. In die periode werd ook de Kleine Melm als derde

losplaats aangelegd. Ingrijpender was de verbreding, verdieping 
en kanalisatie van de Eem vanaf de Koppelpoort over een lengte
van ruim vier kilometer. De Oude Eem, die tegenover Isselt weer 
in de Grote Eem uitkwam, ging dienen als afwateringskanaal van
de landen boven Amersfoort. Bij de Eemmond, het ‘Gat van de
Eem’, kreeg de vaargeul een breedte van 100 roeden (376 meter).

Nieuwe en Nette Aftekening vande Door Gravinge die er staat te Geschiede beginnende van de Stadt Utrecht tot aan Spakenborg in de Zuyder Zee uit 1719. 

Misschien maar gelukkig dat dit megalomane kanaalplan dwars door Eemland, waar sinds 1589 over nagedacht is, niet is doorgegaan.

 0217 TT 192-432 her.qxp_  0405 chs 1-74  16-02-17  17:27  Pagina 394



395DEELGEBIEDEN – EEMLAND

Deze grote werken tussen 1613 en 1616 waren bedoeld om de opko-
mende handel en welvaart van Amersfoort te bevorderen. In feite
werd de moerasstroom toen tot een echte rivier omgevormd, waar-
na een in 1616 opgericht heemraadschap toezicht ging houden op
het onderhoud van deze nieuwe ‘Grote Eem’. In die periode is ook
de dubbele buitenste gracht om de stad tot één brede omgrachting
vereenvoudigd. 

Het nog beperkte transport naar Amsterdam via de Eem van
vooral bier, maar ook tabak en textiel, werd aangevuld met vervoer
over de Hessenwegen vanuit het Duitse achterland. Amersfoort
fungeerde daarbij als regionaal marktcentrum.

Vanaf de 16de tot halverwege de 19de eeuw stonden er kalk-
ovens langs de Eem; in de 18de eeuw waren er houtzaagmolens bij
Amersfoort en een glasblazerij bij Isselt (Glashut). Midden 19de
eeuw kon de Eem overgestoken worden via een brug (Eembrugge)
en met pont- en voetveren bij de beide Melmen, bij Baarn, bij de
Eemnessersluis en bij Eemdijk. 

Grebbelinie
Vanaf 1743 startte de aanleg van de Grebbelinie tussen Spakenburg
en Rhenen. De liniedijk werd oostelijk om Amersfoort heen gelegd,
aansluitend aan de Eemdijk. Een schans ten westen en twee redou-
tes ten oosten van de havenmond moesten vanaf 1785 de Spaken-
burgse sluis beveiligen. Rond 1800 kwamen op de dwarskaden bij
Amersfoort de voorposten Glashut en Krachtwijk. De laatste is nog
goed zichtbaar in het open gebied.

1800-1900 • Vissers en boeren 
Naast de aanleg van de spoorlijn Utrecht-Amersfoort (1863) en 
van de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort ten zuiden van de Eem
(1874), hebben in de 19de eeuw nauwelijks structurele ingrepen in
het gebied plaatsgevonden. Een eerste uitbreiding van Amersfoort
vond plaats aan weerszijden van het spoor met fabrieken, arbeiders-
woningen en een spoorwerkplaats. De bouw van diverse kazernes
aan de uitvalswegen richting Leusderheide zorgde voor een bouw-

impuls in zuidelijke richting. Na een grote stormvloed in 1825 werd
de zeedijk bij Eemdijk een stukje landinwaarts verlegd om de boer-
derijen ter plaatse te beschermen. Enkele nieuwe stoomgemalen
werden ge bouwd, zoals het nog bestaande gemaal uit 1883 bij de
schutsluis in de Eemnesservaart. Eind 19de eeuw zijn veel nieuwe
veeteeltboerderijen gebouwd die de bestaande linten van de Wakke-
rendijk, de Eemdijk en Bunschoten hebben verdicht. In Bunscho-
ten verscheen begin 20ste eeuw de zuivelfabriek Eemlandia. De
visserij op de Zuiderzee maakte een bloeiperiode door. In 1885
kreeg Spakenburg een nieuwe haven en werden diverse visrokerij-
en gebouwd, een laatste nog in 1950 aan de Oostmaat. 

De botterhaven van Spakenburg.

Links • Spakenburg was als inlaatpunt van het Zuiderzeewater van groot belang voor de Grebbelinie. Op deze kaart van omstreeks 1790 van J.L. van der Meer zijn

drie verdedigingswerken te zien.

Rechts • Spakenburg met de botterhaven en de in 1885 gegraven nieuwe haven, omstreeks 1930. De bocht in de Veldendijk (1409) als verlegging vanwege een dijk-

doorbraak en de onbebouwde, buitendijkse Oostmaat zijn zichtbaar. De met arbeiders woningen bebouwde redoute van de Grebbe linie uit 1785 ligt in de polder. 
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Plattegrond der stad Amersfoort, door D.L. Thomkins uit 1846. De ommuring en de bolwerken hebben plaatsgemaakt voor plantsoenen, maar van enige 

stedelijke uitbreiding is nog geen sprake.

1900-2014 • Verstedelijking en ruilverkaveling

Amersfoort
Vanaf 1900 kwam aan de zuidzijde van Amersfoort het villapark
Bergkwartier tot ontwikkeling. Industriële ontwikkeling verschoof
van textiel naar voedings- en genotsmiddelen. De fabrieken vestig-
den zich tussen stad en spoor. In 1904 werden de spoorwerkplaat-
sen sterk uitgebreid. Vanaf 1914 werd langs de Eem stap voor stap
een bedrijventerrein volgebouwd, vanaf 1919 gevolgd door de arbei-
derswijk het Soesterkwartier, direct ten noorden van de Soester-
weg. Het Leusderkwartier werd tussen 1920 en 1940 ingericht voor
middenstandswoningen. Iedere klasse zijn eigen wijk en complex-
matige bebouwing met aandacht voor groen, waren de vooroorlog-
se motto’s. In de jaren vijftig werd het Soesterkwartier voltooid 
met een in strokenbouw opgezette flatwijk naar ontwerp van 
D. Zuiderhoek en A.H. Rooimans. Volgens het bloembladconcept
van Zuiderhoek heeft de gemeente de onevenwich tige scheefgroei
van de zuidwestwaartse uitbreidingen in de jaren zestig gecom-
penseerd met de nieuwe wijken Schuilenburg, Liendert en Schot-
horst aan de noordoostkant van de stad. Daarmee werd de Linie-
dijk als begrenzing van de vooroorlogse uitbreiding overschreden.
Na 1952 kwam een groot industrieterrein ten noorden van het
Soesterkwartier tot ontwikkeling, inclusief een nieuwe Eemhaven.

Na 1970 was het gedaan met de Amersfoortse industrie in het
Eemkwartier. Slechts enkele complexen resteren, zoals de voorma-
lige lijmfabriek van Rohm & Haas en de kleurstoffenfabriek van
Warner-Jenkinson. 

Een ingrijpende wijziging was ook de aanleg van de stadsring
(1957-1964) en de gedeeltelijke demping van de stadsbuitengracht.
In de jaren zeventig en tachtig volgden noordwaarts Hoogland en
Zielhorst als opmaat voor de bijzondere wijken Kattenbroek en
Nieuwland, recentelijk gevolgd door Vathorst. Het oude landgoed
Schothorst is daarbij als een groene oase behouden gebleven.

Eemland
De 20ste eeuw heeft het landschap van Eemland veranderd. Met de
afsluiting van de Zuiderzee in 1932 kwam definitief een einde aan
het gevaar voor overstromingen. Maar ook kwam een einde aan
Spakenburg als vissersplaats. In 1932 werd de oostelijke zeedijk 
bij Spakenburg afgegraven voor bebouwing (Oostmaat). In 1939 
volgde de afgraving van de Wakkerendijk, waarbij de weg zelf ver-
breed werd. Ruilverkavelingen hebben vanaf 1938 een groot aantal
ontsluitingswegen en nieuwe weteringen in de polders geïntrodu-
ceerd, percelen vergroot en bestaande (water-)wegen rechtgetrok-
ken en verbreed. Enkele historische tracés, zoals de Eemdijk, de 
Bisschopsweg en de Lodijk, zijn daardoor niet meer als zodanig te
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herkennen. Door de wegomlegging bij Eemdijk staan de boerderij-
en nu met hun achterzijde naar de weg gekeerd. Na de aanleg van
een grotere Eemhaven zijn in 1930 bij Krachtwijk, de Grote Melm en
Eembrugge enkele meanders van de Eem afgesneden. Bij Eembrug-
ge is de om twee waaien lopende Eemdijk rechtgetrokken. Om de
Eem bevaarbaar te maken voor grotere schepen is in 1976 de rivier
opnieuw verbreed en zijn op een drietal plaatsen de bochten, waar-
onder die bij de Zeldertsewetering, afgesneden. De inrichting van
Flevoland is afgestemd op de doorlopende openheid richting Eem-
land. Tijdens de ruilverkaveling vanaf 1988 zijn nieuwe boerderijen
gebouwd aan de Geerenweg, Gasthuisweg en Fokjesweg. 
De verstedelijking heeft in het open poldergebied gestalte gekregen

ten westen van Bunschoten en langs de Spakenburgergracht tussen
Spakenburg en Bunschoten. Ten oosten van deze as werd de zone
tot aan de Oostsingel bebouwd. Daarbij is ook een deel van de his-
torische stad Bunschoten aan nieuwbouw opgeofferd. In Spaken-
burg werd de oude redoute met arbeiderswoningen bebouwd. De
Oostsingel is in 1944 als keerkade aangelegd door de Duitsers, die
de oostelijke polder toen onder water hebben gezet. De aanleg van
de A1 in 1929 langs de Drakenburgergracht en door de polders De
Haar en Duist heeft het gebied in twee delen gesplitst. De A27, met
het knooppunt Eemnes uit 1977, heeft de samenhang van de erven
tussen de Wakkerendijk en de Gooyergracht verstoord.

Zicht op Spakenburg vanaf het Eemmeer. Ter weerszijden van de havenmonding is nieuw land gewonnen. Luchtfoto van mei 2001.
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‘…eene lege valleije tusschen geberchte, wesende eendeels onlanden, 

broeuken ende vennen, met vele graften doergebroken.’

Eind 16de-eeuws rapport.

Gelderse Vallei 
van griften, graven en bisschoppen

10
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KARAKTERISTIEK

Wateroverlast heeft in het Utrechtse deel van de Gelderse Vallei
geleid tot een griftenstructuur in noord-zuidrichting. Deze struc-
tuur is in de 18de eeuw geaccentueerd door de Grebbelinie met 
een liniewal, dwarskaden en aardwerken. Het Valleikanaal heeft de
noord-zuidrichting door het gebied versterkt, evenals de opgeheven 
spoorlijn Amersfoort-Kesteren.

In de lage kwelzone ten oosten van de Heuvelrug liggen regel-
matige veenontginningen die overgaan in een meer besloten 
kampenlandschap. De onregelmatige verkaveling en de oude 
(Hessen)wegen volgen hier de overwegend oost-westrichting 
van het bekenstelsel vanuit de Veluwe. De rafelige grens met 
Gelderland getuigt van de eeuwenlange strijd tussen Het Sticht en
Gelre. Op strategische plekken vinden we hier de resten van de bis-
schoppelijke kastelen Stoutenberg en Ter Horst. In het overgangs-
gebied naar de Heuvelrug moeten in de ondiepe ondergrond veel
archeologische en cultuurhistorische waarden verborgen liggen.

In het zuiden vormt de Cuneraweg de scherpe historische grens
tussen de Heuvelrug en de veenontginningen. Naar het noorden
toe is de overgang tussen Heuvelrug en Vallei getand, zoals bij
Leusden. In de randzone van de Heuvelrug liggen, deels op de
veenontginningen, enkele grote aaneen gesloten landgoederen. 
Bij het Leersumsche Veld raakt het craquelépatroon van het 
kampenlandschap de Heuvelrug.

Even ten noorden van Veenendaal ligt de Slaperdijk uit 1652. Met
de Emmikhuizerberg is deze de waterscheiding geweest tussen het
overstromingsgebied van de Nederrijn en van de Eem. Hier vinden
we de grootste concentratie van aarden verdedigingswerken van de
Grebbelinie. Voorts liggen rond Veenendaal diverse verkavelingen
en transportkanalen (wijken) van de turfwinning. Het meer ooste-
lijk gelegen kasteel Renswoude heeft lange zichtlijnen op de
Emmikhuizerberg.

Na de Tweede Wereldoorlog zijn de gebieden rond Veenendaal,
Leusden en Amersfoort sterk verstedelijkt en doorsneden. Stede-
lijke druk neemt in de toekomst toe en betekent een transformatie
van de Gelderse Vallei. Ook het proces van reconstructie zal de 
ontwikkeling van dit gebied beïnvloeden.

HOOFDSTRUCTUUR

� Noord-zuid watergangenstructuur, deels door de Grebbelinie 
      verbijzonderd.

� Slaperdijk-Emmikhuizerberg als waterscheiding.
� Gradiëntzone: landgoederen-kampenlandschap-

Heuvelrugrand.
� Veenontginningen bij Veenendaal.
� Kampenlandschap en Hessenwegen, op een stelsel van 

beeklopen georiënteerd.
� Strategische plekken: Stoutenburg, Renswoude en Ter Horst.

Boven • Rhenen met de Cuneratoren.

Links • Kasteelterrein van Ter Horst bij Achterberg en Rhenen met de 

Nederrijn aan de horizon.

Onder • De Vallei tussen Amersfoort en Veenendaal op de vroeg 17de-

eeuwse kaart van C.A. Hornhovius. De bij Amersfoort samenkomende

beken en de belangrijkste kastelen zijn aangegeven. 
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GESCHIEDENIS

Tot 1000 • Vroege bewoning en kampontginningen 
De Gelderse Vallei is gevormd door een landijstong en loopt naar
het westen toe geleidelijk af tot aan de hogere oostflank van de
Utrechtse Heuvelrug. Overwegend noord-westelijke winden heb-
ben later grote delen van het gebied bedekt met fijn stuifzand in de
vorm van kleine plateaus, zandruggen en paraboolduinen. Op deze
hoogten vestigden zich al vroeg mensen en werden kloosters en
kapellen gesticht. Onder Amersfoort werd in 1001 door bisschop
Ansfried het Benedictijnerklooster Heiligenberg gesticht en op de
Emmikhuizerberg kwam een uithof van het Karthuizerklooster
Nieuwlicht.

De beken in de Gelderse Vallei ontspringen in het oosten 
(Veluwe) en stromen in westelijke richting. De Utrechtse Heuvel-
rug blokkeerde een vrije afwatering naar het westen, waardoor alle
beken naar hetzelfde lage punt werden gedwongen en uiteindelijk
via de Luntersche Beek en de Barneveldsche Beek in de Eem uit-
kwamen. Ten oosten van de Utrechtse Heuvelrug was het gebied
door de slechte afwatering lange tijd zo nat, dat hoogveen tot 
ontwikkeling kwam. Tot in de vroege middeleeuwen waren de
veengebieden begroeid met grote moerasbossen. Namen als 
Woudenberg en Renswoude verwijzen hiernaar.

Kampontginning langs de Luntersche Beek tussen Woudenberg en Renswoude. Kenmerkend voor de Gelderse Vallei zijn de onregelmatige 

kamp ontginningen in de beekdalen. De boerderijnamen verwijzen naar de opeenvolgende afsplitsingen in de loop der eeuwen. 

In de beekdalen van de Vallei werden de eerste boerderijen op de hogere

dekzand ruggen gesticht. Een fraai voorbeeld van nog een redelijk gaaf 

kampenlandschap is ten westen van Renswoude te vinden. De Luntersche

Beek heeft echter door kanalisatie een veel minder bochtig verloop gekregen. 
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Boven • Opmetingskaart uit 1601 van de drie hoeven van Egdam, in leen uitgegeven door het kapittel van Oud Munster. 

Onder • Ingekleurde tekening van de landerijen van boerderij Groot Overeem bij Renswoude uit 1652 door B. Lobe. Aan de noordzijde kronkelt de

Luntersche Beek. 
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tot 1000 

Gelderse Vallei
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1000-1600

Gelderse Vallei
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1600-1800

Gelderse Vallei
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1800-1900 

Gelderse Vallei
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1900-2014

Gelderse Vallei
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Oudste bewoningssporen
De oudste cultuurgronden en woonplaatsen, uit de periode tot 1000
n.Chr., liggen op de flanken van de stuwwallen en de hoger gelegen
dekzandruggen. In de Vallei is bewerkte vuursteen uit de prehistorie
gevonden. Nederzettingen uit de late IJzertijd en uit de Romeinse
tijd zijn hier ook te verwachten. Maar veel archeologische vindplaat-
sen op het dekzand zijn vermoedelijk aangetast door recente land-
bouwactiviteiten en opgegaan in de bouwvoor. Onder het veen zul-
len vindplaatsen beter geconserveerd zijn, vooral in het overgangs-
gebied naar de Heuvelrug en in de buurt van Veenendaal.

1000-1600 • Kampen en copen

Kampontginningen
Vanaf de 11de eeuw werden de hogere dekzandruggen rondom 
de waterlopen van het bekenstelsel meer systematisch in cultuur
genomen. Er ontstonden geen echte dorpen, maar wel een patroon
van verspreid liggende boerderijen met omringend bouwland, 
de ‘kampen’. Hun toponiemen verwijzen naar de oorspronkelijke
bodemgesteldheid: de uitgang -laar betekent open plek in het bos,
de uitgangen -horst en -schoten refereren aan een begroeide hoogte
of een bebost stuk hoger gelegen land. 

De oudste kampen hebben een ovale of ronde vorm en zijn voor-
al direct langs de beken te vinden, zoals Davelaar, Bruinhorst en
Landaas langs de Luntersche Beek. Rondom een groep percelen
werd vaak een greppel of een houtwal aangelegd. In de driehoek
Achterveld-Renswoude-Woudenberg liggen veel kampen, die bij
Maarsbergen de Heuvelrug raken. De ontginningen voltrokken zich
individueel, waardoor een mozaïekvormig kavelpatroon ontstond.
In de 15de en 16de eeuw werd de bouwgrond met stroken uitgebreid
volgens de ‘onvolledige opstrek’. Ook werden ze door vererving
gesplitst, veelal in de lengterichting. Toevoegingen bij de oude topo-

niemen als klein/groot, eerste/tweede verwijzen hiernaar. Dit is tus-
sen Woudenberg en Renswoude goed te zien. Tussen de beekdalen
liggen doorlopende ruggen, waarop evenwijdig aan de beken de eer-
ste wegen werden aangelegd. Dit verklaart de bochtige, overheersen-
de oost-westrichting van de oude doorgaande wegen, zoals de Hoge-
weg en de Hessenweg bij Amersfoort, de Asschatterweg bij Leusden
en wegen bij Woudenberg. Ook ontstonden op de ruggen lijnvormi-
ge nederzettingen als Renswoude en Achterveld-Daatselaar. Het
fenomeen van de Hessenwegen kwam eind 16de eeuw op. Dit zijn
interlokale wegen die aangepast werden aan de asbreedte van de
Hessische karren uit Duitsland.

Cope-ontginningen
Systematische ontginning van de lage en natte gronden kwam laat
op gang. De Utrechtse bisschop deed in 1133 bij Woudenberg een
eerste poging die mislukte. Bij de kruising Woudenbergseweg-
Amersfoortseweg stichtte de abdij van Oostbroek een uithof. 
Men had het echter te druk met ontginningen bij De Bilt, waardoor
ook van dit initiatief weinig terecht kwam. De cope-ontginning in
Hamersveld, die rond 1130 door de Paulusabdij van Utrecht werd
georganiseerd, had wel succes. De noord-zuid lopende Hamers-
veldseweg werd als ontginningsbasis aangelegd, midden tussen 
de Moorsterbeek en de Grift. Boerderij Zuidwind geeft de plek 
aan waar de zijkade van deze ontginningseenheid ligt. Kort daarna
volgde de oostelijk gelegen ontginning van Asschat. Daarna kwam
het blok Leusbroek, ontgonnen vanaf de Leusbroekerweg. Hier
stichtte men de boerderijen aan de noordzijde. De percelen steken
de Heiligenbergerbeek over richting de ontginning van Zuider-
broek, tot aan Geerestein.

Na 1240 werd de ontginning bij Woudenberg aangepakt, waar 
een west-oost lopende strookverkaveling ontstond, haaks op de
Geeresteinse Laan als basis en de Ekris (eecrijs = eikenrijsbos) als
secundaire basis. In de tweede helft van de 13de eeuw werd in 

Links •Op de topografische kaart van 1911 zijn de letters uit de kaart van 1652 (zie p. 401) van de verschillende kampen van boerderij Overeem ingetekend. 

De met houtwallen omzoomde kampen zijn nog geheel aanwezig. Alleen de omstreeks 1840 aangelegde straatweg is een nieuwe ingreep. 

Rechts •Op de huidige topografische kaart is van de kampen van boerderij Overeem weinig meer over. Slechts één (D) kan met enige moeite herkend worden! 
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Woudenberg een kerk gesticht. De zuidelijke begrenzing van deze
strookverkaveling werd gevormd door de oude Heigraaf bij de voor-
malige meent van Woudenberg en de Hinderdijk bij Maarsbergen.
Boerderij ‘Achter de Wal’ herinnert nog aan deze dijk, die nu de
grens tussen Woudenberg en Maarn vormt. In het oosten liep de
ontginning tot de Zegheweg, in het westen tot aan de toen verleng-
de Grift (Munnikewetering) en de meer westelijk gelegen Heigraaf,
die rond 1130 was gegraven ter afvoering van het Heuvelrugwater.

Strategische kastelen tegen Gelre
In de 12de eeuw nam de spanning tussen Het Sticht en Gelre toe. 
De Utrechtse bisschop besloot langs de grens met Gelre op strate-
gische punten kastelen te bouwen. Kort na 1163 werd kasteel Ter
Horst (horst = hogere plek) bij Achterberg herbouwd als stamslot
van bisschop Godfried van Rhenen. Kasteel Stoutenburg (stout =
sterk), onder Amersfoort en nabij de Barneveldsche Beek, volgde 
in 1259 (gesloopt in 1543), gelijktijdig met de stadsrechtverlening 
aan Amersfoort door bisschop Hendrik van Vianden. Het gebied 
Renswoude werd in 1346 door de stad Rhenen aan bisschop Jan van
Arkel verkocht. Onder zijn opvolger, bisschop Florens, werd om-
streeks 1414 een strategisch gelegen kasteel gesticht, op de grens
met Gelre aan de oude weg en de Luntersche Beek. Deze voorgan-
ger van het huidige kasteel heette Stifthorst (stift = geestelijk goed). 
Van minder strategisch belang waren de inmiddels verdwenen 
kastelen bij Woudenberg: Woudenberg I en II ten westen van de
kerk, Geerestein, Groenewoude en Bruinenburg aan de Ekris en,
aan de Maarsbergseweg, het kasteel Lichtenberg. Een aantrek-
kelijke locatie voor kastelen was de steilrand van de Heuvelrug.

Enkele voorbeelden langs de Cuneraweg zijn Prattenburg, 
Remmerstein en Levendaal.

1600-1800 • Veenontginningen en waterbeheersing
De Gelderse Vallei kent al eeuwenlang wateroverlast. In het zuiden
zorgde de Nederrijn voor regelmatige overstromingen. Het beken-
stelsel voerde veel water aan van de Veluwe, dat via de Eem naar de
voormalige Zuiderzee werd afgevoerd. Kwelwater verzamelde zich
in de lagere delen aan de voet van de Heuvelrug. Door afgraving
van het hoogveenkussen bij Veenendaal werd de wateroverlast 
verergerd. Een stelsel van noordzuid lopende watergangen en
dwarskaden is het resultaat van de strijd tegen het water. Pas met
de afsluiting van de Zuiderzee en de aanleg van het Valleikanaal 
in 1937 werd de water afvoer afdoende gereguleerd.

Bisschop Davidsgrift
Om de wei- en hooilanden bij Achterberg te ontwateren en vooral
om de zuidelijk gelegen venen geschikt te maken voor turfwinning,
liet bisschop David van Bourgondië tussen 1473 en 1481 vanaf de
Rijn de Bisschop Davidsgrift graven. Deze Grift strekte zich, ten
westen van de Kromme Eem, in z’n geheel uit over Stichts grond-
gebied, om conflicten met Gelre te voorkomen. Ter hoogte van de
Maanderdijk groef men een nieuw recht stuk Grift, waarbij de

De uit omstreeks 1130 daterende strookvormige ontginning van 

Hamersveld en Leusbroek op de topografische kaart van 1847. 

Reliëfkaart van de Grebbeberg, gebaseerd op het Actueel Hoogtebestand

Nederland. 
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kapel op de Emmikhuizerberg en de kerk in Wageningen als oriën-
tatiepunten dienden. Volgens een getuigenverklaring bezocht de
bisschop persoonlijk de graafwerkzaamheden. Hij verzocht de
arbeiders ‘mijn neef van Gelre niet te nae’ te graven, waarop zij
antwoordden ‘dat sy op verre nae den Geldersen gront niet en
raeckten’. Vanwege de Stichtse burgeroorlog (1481-1483) kon de
grift pas na 1485 voltooid worden. Lang heeft de turfexploitatie niet
geduurd. De Geldersen begonnen zich meer en meer te verzetten
tegen de Habsburgse overheersing en plunderden Rhenen in 1527.
Het leven werd onzeker in de grensstreek, bewoners trokken weg
en de onderneming werd gestaakt. 

Turfwinning rond Veenendaal
Nadat keizer Karel V het gezag van de bisschop had overgenomen
en ook Gelre in 1543 zijn gezag erkende, werd midden 16de eeuw
begonnen met de turfexploitatie van het hoogveengebied. In 1546
kreeg een groep Utrechters, de veengenoten, vergunning om de
oude Bisschop Davidsgrift te mogen herstellen en geschikt te
maken voor het turftransport naar de Rijn. De grift werd hersteld en
gesplitst in een noordelijke tak, die liep tot aan De Klomp, en Boven-
einder Grift werd genoemd (nu Prins Bernardlaan), en een zuide-
lijke tak. Toen eind 16de eeuw de ontginning Ruisserveen startte,
werd de Grift met een scherpe bocht naar het noorden verlengd.
Aan de zuidzijde ontstond op een zandheuvel (Kleine Veenlo) het
dorp Veenendaal. Hier werd als turfvaart de Kerkewijk gegraven tot
aan de Heuvelrug.

Links • Het karakteristieke kampenlandschap

rond de Barneveldsche Beek met de plek van

het kasteel Stoutenburg. 

Onder • Kasteel Stoutenburg met de 17de-

eeuwse aanleg geprojecteerd op de kadastrale

kaart van 1832. Binnen de ovaalvormige

omgrachting stond het in 1256 gestichte 

kasteel.
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Vanuit de Grift werd tot aan de flank van de Heuvelrug het veen
haaks op de hoogtelijnen ontgonnen in lange stroken en brede 
turfvaarten, de ‘wijken’. Om naar het oosten toe, richting Gelder-
land, de hoogtelijnen te kunnen volgen moest de verkaveling onder
een hoek op de Grift worden uitgezet.

Het dikke veenpakket bij de Emmikhuizerberg vormde in de
Vallei de natuurlijke scheiding tussen de zuidelijke afwatering op de
Rijn en de noordelijke op de Zuiderzee. Turfwinning vond plaats ten
noorden van deze waterscheiding en kwam vanaf de Groepersloot
op gang. In 1546 werd de heer van Renswoude een van de eerste
veengenoten. Vanwege het turftransport legde hij vanaf zijn kasteel
de Emmikhuizervaart aan (nu Emmikhuizerlaan) en verkavelde hij
het gebied aan de oostzijde tot de Schalmdijk in brede stroken.

Schoonebekergrift
Een andere ontginner van formaat was de Antwerpse burgemees-
ter Gilbert van Schoonebeke, die in 1550 een concessie kreeg om
gedurende 36 jaar turf te mogen steken in de venen bij Ginkel en
Amerongen. Deze burgemeester breidde zijn stad op grote schaal
uit, waardoor hij veel brandstof nodig had voor zijn steenbakkerij-

en. Vervoer over de Bisschop Davidsgrift was onmogelijk, omdat
die watergang eigendom was van de concurrentie, het ‘Veenraad-
schap der Geldersche en Stichtsche Veenen’. Om het turf door
Amersfoort over de Eem naar Antwerpen af te voeren liet Schoone-
beke vanaf de Emmikhuizerberg een turfvaart graven. Voor de
nieuwe Schoonebekergrift werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt
van de bestaande watergangen. Allereerst werd aangesloten op de
Woudenbergsche Grift, vroeger de Monnikenwetering genoemd.
Ter hoogte van Den Treek kruiste de Schoonebekergrift de Heili-
genbergerbeek om ten oosten ervan als Leusdergrift door te lopen
en met een boog tussen de huizen Lockhorst en Heiligenberg weer
op de beek aan te sluiten. Maar de turfpramen mochten niet verder
over de Heiligenbergerbeek naar Amersfoort, omdat daar blekerij-
en lagen die absoluut schoon water nodig hadden. Met een geschei-
den watergang pal naast de beek kreeg de grift een westelijker
lopende eigen toegang naar de stad via de Monnikendam. Vandaar
werd de westelijke buitengracht gebruikt naar de Eem, waar het
turf moest worden overgeladen op grotere schepen voor vervoer
over de Zuiderzee. Dat kon toen alleen vanaf de Melm bij Soest.
Om de wantrouwende Amersfoorters gunstig te stemmen zou

De ontwikkeling van de waterlopen in het zuidelijk deel van de Gelderse Vallei tussen 1473 en 1867. Pas met de aanleg van het Valleikanaal in 1937 kwam een

definitieve oplossing voor de wateroverlast in de Vallei. 
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Schoonebeke het eerste stuk van de Eem op 11 meter breedte bren-
gen, zodat twee schepen elkaar konden passeren. Op de kaart van
Jacob van Deventer (omstreeks 1570) is de turfvaart onder Amers-
foort goed te zien. Al snel na het aflopen van de concessie in 1586
werd de Schoonebeker Grift op verschillende plaatsen afgedamd
(Hinderdijk bij Maarsbergen) en daarmee onbruikbaar als vaarweg. 

Veenontginningen bij Achterberg
Bij Veenendaal lopen de verkavelingen als een rafelrand tegen de
Heuvelrug aan. In het zuiden van de Vallei liggen de veenontgin-
ningen strak tussen de Grift en de Cuneraweg. Deze weg stamt uit
de vroege middeleeuwen en volgt de rand van de Heuvelrug, van
Rhenen tot het einde van de Slaperdijk. Bij de oudere ontginningen
rondom het engdorp Achterberg (kasteel Ter Horst) wijkt de Cune-
raweg oostwaarts uit. In Laareind lag in de 14de eeuw het bisschop-
pelijk hof Laar. Huis Levendaal, dat later op dezelfde plaats kwam,
werd in 1820 gesloopt. Tussen de Meentsteeg en de Friese Steeg 
ligt in brede stroken De Kampen, achter de Weteringsteeg gevolgd
door de Hooilanden. De Meent van Rhenen, tussen de Noordelijke
en de Zuidelijke Meentsteeg, is in de 20ste eeuw verkaveld.

Slaperdijk
Slecht onderhoud van de Grebbedijk door Gelre leidde tot toe-
nemende wateroverlast van de Nederrijn. Door turfwinning was 
de veenkoepel inmiddels afgegraven, waardoor deze natuurlijke
waterbarrière was verdwenen. Hierdoor kon het water zelfs Amers-
foort bereiken. Gelre was niet ongenegen verbeteringen aan te
brengen, maar alleen op voorwaarde dat de provincie een scheep-
vaartverbinding naar Amsterdam kreeg. Het Sticht wilde zijn
scheepvaart via de stad Utrecht behouden en was faliekant tegen.
Vervolgens gebeurde er niets. 

Na een zoveelste doorbraak van de Grebbedijk besloten Amers-
foort en vier andere gerechten in 1652 om op Utrechts grondgebied
een Slaperdijk aan te leggen, aan weerszijden van de Emmikhui-
zerberg. De dijk zou idealiter tussen de hogere Heuvelrug en de
Veluwerand aangelegd moeten worden. Maar de grens van Gelder-
land kon niet gepasseerd worden. Besloten werd om de Slaperdijk
noordwaarts af te buigen, om Renswoude heen tot aan de Lunter-
sche Beek. Bij hoge waterstanden van de Nederrijn moest het water
naar het noorden toe afgevoerd kunnen worden. In 1714 kwamen
daartoe afsluitbare duikersluizen in de Slaperdijk. De sluizen lagen
ter hoogte van herberg De Roode Haan en loosden het water op de
Schoonebeker Grift. Op dat moment kwam ook de verbinding met
de Bisschop Davidsgrift tot stand.

Het kasteel Renswoude met de kerk en het dorp. Uiterst rechts een gedeelte

van de boerderij De Meenthoeve die met een rechte laan op de galg van

Renswoude uitkomt. Boerderij en laan bestaan nog, de galg verdween kort

voor 1800. Het kasteel werd in 1654 door Johan van Reede gebouwd. De 

bijzondere koepelkerk van de Hervormde Kerk kwam in 1639 tot stand naar

ontwerp van Jacob van Campen. Detail van de kaart van de Slaperdijk door

Justus van Broeckhuijsen uit 1705. 

De Slaperdijk als groen lint vanaf Daatselaar in zuidelijke richting. Op de

voorgrond de gekanaliseerde Luntersche Beek. De Slaperdijk werd in 1652

als keerkade tegen het water vanuit de Nederrijn aangelegd, op de grens 

tussen Het Sticht en Gelre, op de foto links. 
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Grebbelinie
De wateroverlast had ook een gunstige kant. Dankzij het vele 
water was de Vallei een ideale zone voor de aanleg van een water-
linie. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werd voorgesteld
om een linie met vijf schansen tussen Amersfoort en Rhenen aan
te leggen. De eerste schans werd bij Woudenberg gebouwd, de
tweede bij De Roode Haan. Na het rampjaar 1672 lanceerde Menno
van Coehoorn een nieuw plan voor een vertragingslinie. Het duur-
de tot 1741 voordat de Grebbelinie gestalte kreeg met een liniewal
en keerdijken tussen Amersfoort en de Slaperdijk. Ter bescher-
ming van de keerkaden werd de Grebbelinie omstreeks 1800 
versterkt met verschillende aardwerken.

Boven • Caart vande Ambachtsheerlijkheid van Woudenberg uit 1717 door 

Justus van Broeckhuijsen. Het verschil tussen de strookvormige verkavelin-

gen van Woudenberg en de onregelmatige kampontginningen in de Vallei

tot aan de Groepersloot is goed zichtbaar. Links het Woudenbergse gedeelte

op de Heuvelrug. De Amersfoortseweg bestond toen uit meerdere karren-

sporen. 

Links • De buitenplaats Geerestein te Woudenberg met het eind 18de-eeuw-

se grand canal tot de Woudenbergse Grift. 
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1800-1900 • Landgoederen 
Vanaf de 13de eeuw zijn in de Gelderse Vallei, vooral tussen Amers-
foort en Woudenberg, kastelen, kloosters en uithoven aangelegd,
zowel op de hoger gelegen gronden als op de overgangszone met
de Heuvelrug. Na de Reformatie werden nieuwe buitenplaatsen
gesticht. Onder Amersfoort, op de oostoever van de Heiligenber-
gerbeek, verscheen Randenbroek, waar tussen 1630 en 1657 de
bouwmeester Jacob van Campen woonde en waarvan het park in
1814 door H. van Lunteren verlandschappelijkt werd. Hij was het
ook die tussen 1807 en 1820 het 17de-eeuwse Heiligenberg, dat een
zichtas op de Zwarteweg had, voorzag van een landschapspark met
nieuw huis. Geerestein bij Woudenberg, weer opgebouwd in 1558,
kreeg eind 18de eeuw een grand canal en werd in 1834 voorzien van
een nieuwe voorgevel en een landschaps park. Al eerder, omstreeks
1705, had Renswoude (1654) een dergelijke wateras naar voorbeeld
van Versailles gekregen. Nog in formele tuinstijl ontstond in 1812
aan de Luntersche Beek de kleine buitenplaats Lambalgen. Na 1800
hebben particulieren een begin gemaakt met de bebossing van de
Heuvelrug. Den Treek, die in de periode 1712-1734 lanenstelsels
kreeg, werd omstreeks 1820 in landschappelijke stijl omgevormd.
Rond 1880 ontstond het nieuwe grote landgoed De Boom met een
landschapspark. Nabij de resten van het 17de-eeuwse Stoutenburg
kwam in 1881 een gelijk namige nieuwe buitenplaats. Het oude
Prattenburg kreeg een kasteel in neostijl. Begin 20ste eeuw ver-
schenen nog de laatste buitens op de oostrand van de Heuvelrug:
Lockhorst in 1927 en Remmerstein in 1912 met een fraaie architec-
tonische tuinaanleg. Bosaanplant langs de Heuvelrugrand versterk-
te het contrast met de veenontginningen in de Vallei.

1900 tot heden • Industrialisatie en verstedelijking 

Valleikanaal en bekenkanalisatie
Ondanks de aanleg van de Slaperdijk bleef de waterbeheersing in
de Gelderse Vallei problematisch. In 1855 brak de Grebbedijk weer
door en stond het water tot in de straten van Amersfoort. De Genie
groef in 1867 het Omleidingskanaal ten zuiden van Veenendaal
voor een snellere waterafvoer. Kort daarop verscheen een uitge-
werkt plan om in de Vallei een scheepvaartverbinding tussen de
Nederrijn en Amsterdam aan te leggen. Met één stem verschil
werd dit plan in 1881 verworpen ten gunste van Utrecht (Merwede-
kanaal). In 1913 lanceerde men opnieuw een plan voor een groot
scheepvaartkanaal en weer werd voor Utrecht gekozen (Amster-
dam-Rijnkanaal). In 1933 verscheen voor de derde keer een plan, nu
met twee alternatieven: een geheel nieuw scheepvaartkanaal, het
Rijn-Eemkanaal, of een kanaal uitsluitend voor verbetering van de
afwatering, het Valleikanaal. Men koos voor de laatste, eenvoudige
variant, die zoveel mogelijk de bestaande watergangen en de linie-
wal volgde. Alleen van de Bruinenburgersluis ten noorden van
Woudenberg tot Amersfoort moest een geheel nieuw kanaal wor-
den gegraven. Tussen 1937 en 1948 kwam het Valleikanaal tot
stand. Na de afsluiting van de Zuiderzee was de beheersing van de
eeuwenlange overstromingen definitief geregeld. Maar nog twee-
maal raakte het gebied onder water, bewust. Eind 1939 werd het
gebied tussen Rhenen en Veenendaal, ten oosten van het kanaal,
geïnundeerd om Duitse troepen tegen te houden. In 1944 waren
het de Duitsers zelf die het land onder water zetten. In 1965 werd
het Valleikanaal verbreed. In de jaren zestig is het beeld van de

kronkelende beken en het kleinschalige kampenlandschap aan-
zienlijk gewijzigd door bochtafsnijdingen en ruilverkaveling. Rond
de Luntersche Beek en de Heiligenbergerbeek is bijvoorbeeld het
aantal percelen ruim gehalveerd. 

Infrastructuur
Sinds de 19de eeuw doorsnijdt nieuwe infrastructuur de Gelderse
Vallei. De aanleg van de spoorlijn Utrecht-Arnhem in 1845 en vooral
de snelweg A12 (begonnen in 1942) daarlangs hebben de Emmik-
huizerberg geïsoleerd. Beschermd achter de Grebbelinie werd in
1886 de spoorlijn Amersfoort-Kesteren aangelegd in aansluiting 
op de lijn naar Dordrecht. In 1974 is deze spoorlijn opgeheven en 
in 1981 tot aan de kruising met de lijn Utrecht-Arnhem opgeruimd.
Het tracé met de stations en de wachthuisjes bestaat nog. In 1994
kwam de zuidelijke rondweg van Woudenberg gereed, waarbij 
rekening werd gehouden met het kasteelterrein Lichtenberg.

Verstedelijking
Vanaf de 18de eeuw werd in de Gelderse vallei tabak geteeld en was
er sprake van kleinschalige wolnijverheid. Eind 19de eeuw begon
Veenendaal te groeien als centrum van de sigaren- en textielindus-
trie. Amersfoort werd na 1880 een garnizoensstad en breidde zich
zuidwaarts uit met kazernes en wasserijen. 

Volgens het Plan De Ranitz uit 1965 werd Hamersveld volge-
bouwd en in 1970 omgedoopt tot Leusden-Centrum. In de eerste

Het Valleikanaal richting Woudenberg. Op de voorgrond de Luntersche Beek

en links, direct boven het Valleikanaal, de buitenplaats Lambalgen. Karakte-

ristiek is het onregelmatige kampenlandschap. 
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uitbreidingsfase kwam met het plan Rozendaal van architect Klun-
der een stedenbouwkundig interessante wijk tot stand. Het Vallei-
kanaal bleef de oostelijke grenslijn. In de jaren 1980 groeide Leus-
den met bedrijfsterreinen aan Amersfoort vast. Renswoude groei-
de beperkt, Woudenberg sterker en in alle richtingen. Campings
en bungalowparken verschenen aan de rand van de Heuvelrug.
Het Henschotermeer, dat door zandwinning was ontstaan, werd
ontwikkeld met het oog op waterrecreatie. 

Het kleinschalige agrarische landschap veranderde in een
gebied met intensieve veehouderij. Begroeiing langs de randen
van percelen verdween door ruilverkaveling, percelen zelf werden
geëgaliseerd, beken genormaliseerd en gedempt en boerderijen
verplaatst. Architectonisch interessant zijn de boerderijen die na
de inundatie en beschietingen van 1940 tijdens de Wederopbouw
zijn verrezen. 
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Boven • Op deze luchtfoto van rond 1930 zijn de eerste wol- en sigaren-

fabrieken in Veenendaal duidelijk zichtbaar.

Links • Veenendaal aan de vooravond van de industriële ontwikkeling, 

temidden van de turfontginningen. Linksonder is de spoorlijn Amersfoort-

Kesteren uit 1886 te zien. Het Omleidingskanaal werd in 1867 gegraven 

voor de Grebbelinie. Topografische kaart van 1906. 
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Aardwerk: Verdedigingswerk dat uitsluitend bestaat uit 
opgeworpen grond.
Abdij: Klooster voor mannen of vrouwen met een abt 
of respectievelijk abdis als bestuurder.
Acces: Weg of terreinstrook door een overigens onbegaan-
baar of moeilijk begaanbaar gebied, doorgaans door het 
inundatiegebied van een waterlinie. 
Accespost: Verdedigingswerk ter verdediging van een acces.
Achterkade: Lage dijk aan achterzijde van een ontginning als
bescherming tegen water uit het hoger gelegen veen erachter. 
Antitankgracht: Brede gracht waardoor vijandelijke tanks op
afstand gehouden kunnen worden. Ook wel tankgracht
genoemd.
Bajonetaansluiting:Wegaansluiting met armen die niet in
elkaars verlengde liggen.
Bandijk: Rivierdijk, geschikt om de hoogste waterstanden bij
open rivier te keren. Ook wel winterdijk genoemd.
Bastidestad: Een planmatig aangelegde stad met een regel-
matig, rastervormig stratenpatroon.
Bastion: Uitspringend gedeelte aan een vestingwal of -muur,
in de vorm van een onregelmatige vijfhoek, ook wel bolwerk
geheten. Van oorsprong een Italiaanse verdedigingswijze.
Batterij:Militaire term voor een eenheid artilleriewapens
(zoals kanonnen, houwitsers, mortieren en raketwapens),
vaak opgesteld in een rij.
Beermuur of beer:Gemetselde waterkering, muur met scherpe
rug, dwars door een hoofdgracht tussen het binnenwater en
buitenwater om het water op een bepaalde hoogte te houden.
Benedenweg: Lager gelegen weg die tijdens de drogere sei-
zoenen werd gebruikt. Vormt samen met een bovenweg een
uit de middeleeuwen daterende verbindingsroute over land.
Ook wel lageweg genoemd.
Betonkazemat: Permanent, al dan niet ondergronds klein zelf-
standig verdedigingswerk in beton, dat in hoge mate bescher-
ming biedt tegen vijandelijk vuur en met geschut is uitgerust.
Blokverkaveling: Verdeling van een stuk grond in min of meer
rechthoekige percelen. De onregelmatige vorm van deze over-
wegend vroegmiddeleeuwse ontginningswijze is ontstaan
door een weinig georganiseerd lokaal initiatief. Overwegend
voorkomend op stroomruggronden.
Boezem: Een tijdelijke opslagplaats voor overtollig polder-
water. Hiervoor worden ringvaarten, meren en afgedamde
rivieren gebruikt.
Bomvrije kazerne: Gebouw of complex bestemd voor huisves-
ting van een militaire eenheid. Bomvrijheid werd verkregen
door een zware aarden dekkingswal tegen de bakstenen
kazernemuren aan te brengen. 
Botterhaven:Haven voor vissersvaartuigen met één mast,
ronde boeg en vrij smalle steven, vroeger op de Zuiderzee
gebruikt voor de vangst van haring, bot, ansjovis en garnalen.
Bouwvoor: Bovenste laag grond die regelmatig geploegd of
gespit wordt.
Bovenweg:Hoger gelegen weg die tijdens de natte seizoenen
werd gebruikt. Vormde samen met een benedenweg een uit
de middeleeuwen daterende verbindingsroute over land. Ook
wel hogeweg genoemd.
Brink: Plein of vlakte in de kom van een dorp, oorspronkelijk
dienende als verzamelplaats voor het vee.
Broekland:Drassig, laaggelegen al of niet ingedijkt land,
begroeid met bos.
Bronstijd: Voorhistorische tijd, van 3000 tot 800 v.Chr., 
waarin de mensen werktuigen van brons vervaardigden.
Buitenplaats: Zomerverblijf voor stedelingen op het land,
bestaande uit een huis met bijgebouwen in een aangelegde
tuin of park, soms met een overplaats en een jachtbos. 
Bij een landgoed vormt de buitenplaats het luxe gedeelte.
Caponnière:Gemetselde uitbouw aan de wal van een polygo-
naal verdedigingswerk of een vooruitgeschoven verdedigings-

werk vóór het midden van de hoofdwal.
Castellum: Romeins militair kampement, aangelegd volgens
een standaardtype bestaande uit een rechthoekige omtrek
met twee elkaar haaks kruisende centrale wegen.
Celtic Field: Een complex van akkers uit de IJzertijd, bestaan-
de uit door houtwallen omgeven bouwlanden van ongeveer 
35 bij 35 meter, te herkennen aan het ruitpatroon. Ook wel
raatakker genoemd.
Claustraal: Op een klooster betrekking hebbend.
Cope: Een cope is een overeenkomst of een contract om een
gebied (perceel) te mogen ontginnen. In deze cope werden de
wederzijdse rechten en plichten tussen de ontginners en de
grondeigenaren vastgelegd. Ook konden afspraken tussen de
ontginners onderling hierin worden vastgelegd. 
Cope-ontginning: Regelmatige vorm van ontginning in het
Utrechts-Hollandse veengebied. Ontginners waren gehouden
aan een vaste dieptemaat (zes voorling = ca. 1250 meter) en
een breedtemaat (ca. 113 meter) voor de strookvormige perce-
len. Eén dergelijk perceel heette hoeve en was met ongeveer
14 hectare de standaardmaat voor een boerenbedrijf. Cope-
ontginning vond vooral plaats van 1000 tot 1300. 
Coulissenlandschap: Landschap waarin de middeleeuwse
strookverkaveling een afwisseling vertoont van open weiden
en dichte, binnen de kavellijnen aangeplante bossen.
Crevasse: Een crevasse-afzetting bestaat uit een doorbraak
van een rivier die niet heeft doorgezet. Door de doorbraak is
een afzetting ontstaan met sediment uit de oeverwal.
Damsluis: Sluis die dient tot afdamming van enig water om
dit te kunnen opstuwen en desgewenst het land te kunnen
inunderen. Afdamming geschiedde doorgaans met in sleuven
geplaatste schotbalken. 
Dekzandrug:Door toendrastormen aan het eind van de laat-
ste ijstijd gevormde ruggen van zand, veelal met een sikkel-
achtige vorm.
Delftse School: Traditionalistische, sobere bouwstijl tussen
omstreeks 1925 en 1955, ontstaan rondom M.J. Granpré
Molière, hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft. 
Dijkmagazijn:Gebouwtje aan de dijk, waarin de materialen
voor het onderhoud van de dijk zijn opgeslagen.
Domproost: Voorzitter van een kapittel van kanunniken aan
een kathedrale of collegiale kerk.
Duiker: Koker onder een weg, door een dijk of dam, voor het
afvoeren of inlaten van water.
Dwarshuisboerderij: Boerderij waarbij het woonhuisgedeelte
dwars op het achterhuis staat. Beide delen zijn voorzien van
een eigen dak. Wordt ook wel T-huisboerderij genaamd. 
Dwarskade: Kades, dwars op de liniewal, die het inundatiege-
bied in kommen met een eigen waterpeil indelen.
Dwarswetering: Watergang langs de Dwarskade.
Eemien:Warmere tijdperk tussen de ijstijden van het Saalien
en het Weichselien, omstreeks 100.000 jaar geleden. Behoort
samen met deze ijstijden tot het Pleistoceen.
Eendenkooi:Doorgaans achter op een weiland gelegen inrich-
ting om wilde eenden te vangen. Het bestaat uit een geheel
van gebogen, nauw op een vijver uitlopende en door hagen
omgeven sloten (pijpen). 
Empirestijl: Franse kunststroming (vooral op interieurgebied)
uit het begin van de 19de eeuw geïnspireerd op Egyptische,
Etruskische en Romeinse vormen. Geïntroduceerd door
Napoleon Bonaparte, Keizer der Fransen.
Eng:Geheel van (vroeg)middeleeuwse bouwlanden bij een
dorp of buurtschap, die door eeuwenlange ophoging met
plaggenbemesting hoger is komen te liggen dan directe
omgeving. Ook wel es geheten. Eng is een typisch Utrechtse
benaming.
Estuarium: Brede monding van een rivier met een moerassig
kreekachtig karakter, vergelijkbaar met de Biesbosch. 
Fort:Naar alle zijden verdedigbaar gesloten vestingwerk,

waarvan de verdediging zelfstandig kan worden uitgevoerd.
Gedekte (gemeenschaps)weg:Militaire verbindingsweg tussen
forten, door een aarden wal (glacis) aan één zijde beschermd.
Geren:Het van voor naar achteren breder worden van een
perceel.
Grand Canal: In het verlengde van de symmetrie-as van een
buitenhuis gelegen zichtkanaal, veelal halverwege zich verwij-
dend in een ronde vijver. Onderdeel van de Franse formele
tuinstijl zoals die met name in Versailles is geïntroduceerd.
Griendcultuur: Exploitatie van met wilgenhakhout begroeide,
oorspronkelijk zandige of kiezelachtige strook grond langs de
rivieren.
Grift: Gegraven watergang bedoeld als vaarweg voor het
transport van turf, landbouwgewassen en (bouw)materialen.
Hessenweg: Internationale weg waarvan de breedte is af-
gestemd op de grote karren uit het Duitse Hessen. Hessen-
wegen waren vooral in de 17de eeuw belangrijke landroutes
tussen Amsterdam en Duitsland.
Hoefslag (verhoefslaging): Met hoefslag wordt het deel van
een dijk aangeduid, waarvan het onderhoud tot de taak (hoef-
slagplicht) van de eigenaar van een bepaald perceel behoort.
Holoceen: Geologisch tijdvak, dat ongeveer 11.700 jaar gele-
den begon en waarin we ons nu bevinden. 
Hoofdverdedigingslijn: Terreinstrook van een waterlinie met
daarin de voornaamste verdedigingswerken. Ook wel hoofd-
weerstandsstrook genoemd.
Hoornwerk:Werk bestaande uit een eenvoudig gebastioneerd
front, dat door twee lange vleugels afgesloten is.
IJzertijd: Tijdperk in de menselijke ontwikkelingsgeschiede-
nis, waarin men metalen (vooral) uit moeilijk te zuiveren ert-
sen leerde winnen. Deze laatste periode van de voorgeschie-
denis ligt tussen 800 en 12 v.Chr.
Ingeland: Iemand die eigendommen (land) heeft binnen een
(Nederlands) waterschap.
Inundatiegebied: Gebied dat ten behoeve van de verdediging
onder enkele decimeters water gezet kan worden.
Jaagpad: Pad langs kanaal of rivier voor paarden die een trek-
schuit voorttrekken. Tussen 1600 en 1850 het belangrijkste
vervoermiddel in West-Nederland.
Johannieters: Geestelijke ridderorde, die tijdens de kruistoch-
ten in Palestina ontstond en die tot doel had de pelgrims te
beschermen en het Heilige Land tegen de ongelovigen te 
verdedigen.
Kampontginning:Ontginning van het zandgebied in de vorm
van een onregelmatige verkaveling waarbij de akkers, ook wel
kampen of hoeven geheten, omzoomd zijn door houtwallen.
Vooral voorkomend in de beekdalen van de Gelderse Vallei.
Kapittel:Het college van kanunniken die tot een dom- of col-
legiale kerk behoren.
Karolingische Tijd: Tijdperk van de Karolingers, de door Karel
Martel gestichte Franse koningsdynastie. Betreft de periode
725 tot 900 n.Chr.
Keelkazemat: In de keel van een fort aangebrachte kazemat
ten behoeve van de achterwaartse verdediging en/of flanke-
ring van terrein tussen forten.
Keelzijde: Onversterkte achterzijde van een verdedigingswerk.
Keerkade: Kades die dienen om het water in de inundatiekom-
men vast te houden.
Komgrond: Grond gevormd door bezinking van fijn rivierslib
in kommen buiten de beddingen der benedenrivieren (na
overstroming), meer landinwaarts dan de stroomgrond.
Kreekrug: Voormalige smalle zandige kreekbedding die door
inklinking van omliggende gronden hoger is komen te liggen
dan de directe omgeving. Een kreek is een smal, veelal stil-
staand water als restant van een overstroming van de zee.
Kruinbreedte: Breedte van het bovenvlak van een dijk of rivier-
krib.
Kwelkade: Kade aan binnenkant van de rivierdijk die evenwij-

Verklarende woordenlijst
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dig aan de dijk loopt maar met zijn uiteinden daarop aansluit.
Landgoed: Als functionele eenheid opgezet complex van
gebouwen en gronden, bestaande uit een buitenplaats en een
productiegedeelte, waaronder weilanden, bouwlanden en
bossen.
Landschapsstijl: Aan het eind van de 18de eeuw uit Engeland
komende tuinstijl, waarbij een romantisch natuurbeleven uit-
gangspunt is. Wordt gekenmerkt door onder meer geacciden-
teerde gazons, met boomgroepen begeleide zichtlijnen, slin-
gervijvers en rondwandelingen. Typerende stijl voor de 19de-
eeuwse buitenplaatsen en villaparken van de Stichtse Lustwa-
rande.
Landsheerlijk: Het geheel aan overheidsrechten van een heer,
alsmede het territorium waar deze rechten gelden, op grond
waarvan deze heer soeverein is, dat wil zeggen aan geen
hoger landrechtelijk gezag onderworpen.
Legakker: Smalle strook grond tussen twee petgaten, waarop
bij de winning van baggerturf de turven te drogen werden
gezet. Vooral bij Vinkeveen te vinden.
Linie: Reeks van verdedigingswerken die elkaar ondersteu-
nen.
Liniewal: Wal die verdedigingswerken in een linie over een
langere afstand met elkaar verbindt.
Lodewijkstijl: Kunststijlen die genoemd zijn naar de Franse
koningen Lodewijk XIII tot en met Lodewijk XVI.
Loopgraaf:Diepe uitgegraven greppel met opgeworpen borst-
wering, dienende om zich te dekken tegen vijandelijk vuur,
dan wel om de vijand veilig te naderen of onder vuur te
nemen.
Loswal: Wal waaraan schepen alleen komen liggen om te los-
sen en te laden.
Lunet: Afzonderlijk breed en ondiep werk met twee facen die
naar binnen gebroken zijn, waardoor twee flanken ontstaan.
In de keel open, dan wel op eenvoudige wijze beveiligd.
Maat:Hooiland in nat laaggelegen gebied.
Meent:Weide- of heidegrond die gemeenschappelijk bezit is.
Melm: Aanleg- of overzetplaats aan een rivier.
Mesolithicum:Of Midden Steentijd, de periode tussen 8800
en 4900 v.Chr.
Middelwaard: Een door rivieren omsloten stuk grond (zie
waard), in het midden van een rivier gelegen.
Molengang: Reeks achter elkaar staande windmolens om
trapsgewijs een diepere polder droog te malen.
Molenvliet:Gegraven watergang als toevoerkanaal voor een
poldermolen.
Neoclassicisme: Een bouwstijl uit het eind van de 18de eeuw
en de eerste helft van de 19de eeuw, waarin men de klassieken
navolgde. Kenmerkend is de strenge toepassing van onder
meer frontons, kroonlijsten, zuilen en pilasters.
Neolithicum:Of Nieuwe Steentijd, de periode tussen 4900 en
2000 voor Christus.
Oeverwal: Zandige rug langs een rivierbedding.
Ontginningsbasis:Natuurlijke waterloop of gegraven wete-
ring met kade van waaruit een nieuwe ontginning werd 
ondernomen.
Ontginningsblok: Een door weteringen en kaden omgrensd
stuk grond met een eigen waterhuishouding, verkaveld in
door sloten gescheiden strookvormige percelen. Ook wel 
polder geheten.
Opstrekkende verkaveling: Strookvormige verkaveling in het
veengebied, waarbij de boeren hun kavelsloten mochten ver-
lengen, wat vaak tot zeer lange percelen heeft geleid. Kenmer-
kend voor het Vechtplassengebied rond Westbroek. 
Overplaats:Deel van een buitenplaats dat aan de 
overzijde van een weg of een water ligt en dat vaak als 
geïdealiseerd agrarisch landschap is ingericht. 
Peilschaalhuisje: Bouwwerk met daarin een lat of plaat waar-
op een verdeling is aangebracht, die tegen een paal, sluis-
muur, kade enz. in het water is geplaatst, om daarop de water-
stand te kunnen aflezen.
Petgat: Strookvormige waterplas langs een legakker, ontstaan
als gevolg van laagveenwinning. Ook wel trekgat genoemd.
Polder:Door waterscheidingen begrensd stuk land of gebied,

waarin de waterstand kan worden beheerst.
Praam: Vaartuig (platbodem) dat op de binnenwateren wordt
gebruikt voor vervoer van vee, mest, turf enz.
Rabatvormig: In de vorm van een lange rechte strook.
Ravelijn: Buitenwerk van een vesting. Het is een vijfhoekig of
redanvormig versterkt eiland dat zich omgeven door een extra
ravelijnsgracht in de vestingsgracht bevindt.
Redoute: Eenvoudig rechthoekig en gesloten veldwerk met
aarden wal, al of niet voorzien van een natte gracht.
Reduit: Zelfstandig verdedigingswerk in een fort of vesting,
bedoeld als laatste toevluchtsoord.
Restgeul:Overblijfsel van voormalige rivierbedding, waarin
nog altijd water staat.
Ridderhofstad: Versterkt stenen huis met omgrachting en
ophaalbrug uit de (late) middeleeuwen. Het bezit hiervan was
een van de vereisten om te worden toegelaten tot de ridder-
schap van het Sticht. Het is een typisch Utrechtse term. De
kern van het stenen huis bestaat een twee of drie verdieping
hoge woontoren.
Ringdijk: Zware veendijk die rondom een droogmakerij is
gelegd, bedoeld om gebiedsvreemd water buiten te sluiten.
Romeinse tijd:De periode tussen 12 v.Chr. en 450 n.Chr.
Rooilijn: Rooien is het uitzetten van de door de overheid vast-
gestelde grenzen tussen openbare en private gronden, deze
grenzen worden rooilijnen genoemd.
Roten: Blootstellen van vlasstengels of hennepstengels aan
water, opdat de vezels vrijkomen, die gebruikt worden in de
textiel- en touwindustrie.
Saalien:De één na laatste ijstijd, 126.000 tot 238.000 jaar
geleden.
Schaardijk:Dijk die onmiddellijk aan een rivier ligt en niet
door uiterwaarden daarvan gescheiden is.
Schans: In het veld opgeworpen zelfstandig verdedigings-
werk, meestal in de vorm van een gebastioneerde vier-, vijf- 
of zeshoek.
Schoot: Beboste hoek, hoger gelegen land.
Schootsveld: Terrein dat effectief met vuur kan worden 
bestreken door wapens die niet met directe richting vuren.
Schutsluis: Sluis, bestaande uit een aan weerszijden door
deuren afgesloten kolk of kamer, waardoor vaartuigen kunnen
worden geschut, d.i. van het ene water in een ander, dat een
hogere of lagere stand heeft, kunnen worden overgebracht.
Smeltwaterdal: Laagte ontstaan door smelten van sneeuw na
tijdelijk ontdooien van de bovengrond in de ijstijd. Kenmer-
kend voor de flanken van de Utrechtse Heuvelrug.
Spieker: Voorraadschuur waar graan wordt opgeslagen.
Stadsrechten:Gezamenlijke door de landsheer aan een stad
verleende vrijheden en privileges, waaronder het mogen 
houden van een markt en het optrekken van stadsmuren en
omgrachting.
Stoplijn: Lijn waarop de vijand definitief tot stoppen moet
worden gebracht.
Strang:Dode rivierarm.
Strekdam:Dam in de richting van de loop van een rivier, hetzij
ter beveiliging van holle oevers of van brugpijlers, hetzij tot
beperking van de rivier tot de normale breedte.
Strookverkaveling: Verdeling van een stuk grond in meer of
minder regelmatige lange stroken of percelen, van elkaar
gescheiden door kavelsloten.
Stroomrug: Rug bestaande uit zand en grind, gevormd door
een opgevulde rivierbedding met de twee oevers die door
daling van de omliggende grond hoger in het landschap is
komen te liggen. 
Stuwwal:Door voortgaand landijs tot een wal opgestuwde
ondergrond van grind en zand.
Talud: Het schuine vlak langs een weg, watergang of van een
dijk.
Tiendweg: Lange onverharde weg of kade in de veenweidege-
bieden, mogelijk oorspronkelijk als kwelkade achter de boer-
derijbouwlanden aangelegd.
Toemaakdek: Stedelijk huisvuil, dat met name in de 17de en
18de eeuw vanuit Amsterdam werd aangevoerd om de uitge-
turfde veengronden op te hogen en te verbeteren.

Torenfort: Twee of drie verdiepingen hoge toren van zwaar
metselwerk, omgeven door een gracht als voornaamste
opstelplaats van geschut.
Traverse:Dwarswal op een verdedigingswerk om dekking te
verschaffen tegen vuur uit zijdelingse richting.
Uiterwaard: Buitendijks, tussen dijk en zomerkade van een
rivier gelegen en meestal met gras begroeide stuk grond.
Uithof: Bij een klooster behorend op het platteland gelegen
boerderij, voorwerk of buitenpost.
Uitvenen: Natte vervening waarbij het veen werd opgebag-
gerd en er plassen ontstonden.
Vaarpolder:Gebied waar de afzonderlijke percelen alleen per
boot kunnen worden bereikt.
Veerstoep:Naar het water afdalende weg waaraan een veer-
boot of pont aanlegt.
Veerweg:Weg naar een overzetveer, met name op buitendijk-
se grond.
Verlandschappelijken: Het veranderen van een formeel park
in een landschapspark.
Versterkte boerderij: Boerderij waarvan het erf is omgeven
door een gracht en die via een poortgebouw toegankelijk is.
Ook wel begraven hofstede genoemd.
Vesting: Versterkte, van zwaar geschut voorziene stad of
legerplaats met een permanente militaire bezetting.
Voorde: Een voorde (Middelnederlands: vort of vorda),
drecht, trecht of tricht is een doorwaadbare plaats, meestal in
een beek of rivier.
Vrije opstrek: Vorm van ontginning waarbij de boeren hun
kavelsloten vrijelijk in het veen konden verlengen, waardoor
zeer lange strookvormige percelen zijn ontstaan. Zie ook ops-
trekkende verkaveling.
Waai: Door een dijkbreuk ontstane kolk of plas, waar omheen
de dijk is verlegd. Deze in het Eemland gebezigde term wordt
elders wiel genoemd. 
Waaiersluis: Sluis met deuren in de vorm van een ellipssector,
die bij elke waterstand gemakkelijk geopend kunnen worden.
Waaierverkaveling: Verdeling van een stuk grond in min of
meer strookvormige percelen die naar achteren toe samenko-
men in één punt.
Waard:Geheel door rivieren ingesloten landstreek. Ook wel
weerd genoemd.
Waterlinie: Aaneengesloten reeks van onderwaterzettingen en
verdedigingswerken.
Weichselien: Laatste ijstijd van het pleistoceen (11.700 tot
115.000 jaar geleden), waarin dekzand en en löss werden
afgezet en smeltwaterdalen werden gevormd.
Wed: Een schuin oplopende weg aan een waterweg.
Wetering:Gegraven watergang, breder dan een sloot, met
name dienend voor het afvoeren van overtollig polderwater.
Wiel: Zie Waai.
Wijk: Zijvaart in de veenderijen, gegraven om de turf naar een
grift te vervoeren. Komt voor in en rond Veenendaal.
Woontoren: 13de- of 14de-eeuws torenvormig woongebouw of
hoofdgebouw van een omgracht kasteel, meestal met zeer
zwaar muurwerk en bestaande uit twee of drie verdiepingen.
Doorgaans vierkant, soms met een ronde omtrek.
Zichtas: As waarlangs men kijkt vanuit een buitenhuis naar
een bepaald punt of naar een niet gedefinieerde verte, meest-
al in de vorm van een (zicht)laan of een waterloop (grand can-
al). Kenmerkend element uit de Franse formele tuinstijl van
de 17de eeuw. 
Zichtlijn: Imaginaire lijn als ontworpen kijkrichting vanuit een
buitenhuis naar een bepaald punt. De kijkrichting wordt
bepaald door beplanting van boomgroepen en heesters, door
reliëfwerking van gazons en door zorgvuldig geplaatste tuin-
sieraden. Kenmerkend element uit de Engelse landschapsstijl
van de 19de eeuw.
Zilte kwel: Kwel is grondwater dat onder druk aan de opper-
vlakte uit de bodem komt. Bij gebieden die onder zeeniveau
liggen, komt ook zoute of zilte kwel voor.
Zomerkade: Lage dijk of dam langs het zomerbed van een
rivier.
Zuwe: Zijkade van een ontginningsblok of polder.
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321, 379-381, 389, 391-396, 399-400,

407, 408, 410-414

Amersfoortseweg, 59, 61, 67, 76, 147,

149, 172, 186-190, 199, 215-218, 229,

232-233, 407, 412

Amstel, 27, 46, 49, 61, 81, 114, 117,

140, 142, 174, 284, 300, 347, 359, 361

Amstelland, 16, 25

Amsterdam, 31, 42, 46, 49-51, 54-57,

63, 65-68, 72, 77-79, 82, 84-85, 111, 115,

140, 142, 173, 177, 207, 211, 214, 216,

227, 230, 284, 285, 296, 304-305, 314,

342, 347, 359-361, 363, 374-375, 391,

395, 411, 413

Amsterdam-Rijnkanaal, 55-57, 87, 109,

127-128, 131, 174, 261, 263, 287, 304-

305, 321, 323, 345, 413

Amsterdamse Straatweg, 67, 78-79,

172, 180, 184, 213, 219, 221, 304 

Angstel, 39, 51, 54-55, 78, 117, 164, 172-

174, 289-290, 296-298, 300, 304, 348,

360

Ankeveen, 14, 16, 21, 374

Antonine Wall, 94

Antwerpen, 64, 67, 137, 141, 149, 410

Apeldoorn, 66-67, 81

Apollo, 148, 153

Appelweg, 62

Aquamarijnlaan, 279

Arenberg (buitenplaats), 232

Arkel, 341

Arkemheen (polder), 14

Arkgracht, 34, 37, 250, 256 

Arnhem, 29, 42, 51, 67-68, 72, 76, 78,

82, 90, 95-96, 107, 109, 113, 153, 177,

207, 216, 227, 232-233, 260, 304, 413

Arnhemse Bovenweg, 62, 177, 207,

225, 227

Arnhemseweg, 61-62

Asschat (polder), 112, 407

Asschatter Beek, 104 

Asschatterkade, 104, 106-107, 111-112

Asschatterweg, 407

Atlantikwall, 132

Attingahem, 289

Augsburg, 96

August Janssenweg, 392

Austerlitz, 22, 42, 67, 89, 144, 146,

230-231

Autena (polder), 323, 339

Autenasekade, 339 

Avionics, 153

B

Baambrugge, 21, 39, 68, 173-174,

290, 301, 304

Baambrugse Zuwe, 357, 363

Baarn, 18, 21, 28, 63, 66-68, 77, 79,

81-84, 86, 168, 180-181, 184, 199, 209,

210, 212, 217-219, 230, 232-233, 366,

391, 392, 395

Baarnse Bos (buitenplaats), 43, 82,

218, 180, 184, 218-219, 221

Baarnse Dijk, 213

Baarnse Venen, 18, 213, 393 

Bakkersbrug, 248

Bamberg, 31

Bantamlaan, 186

Barneveld, 65-66, 69

Barnevelds(ch)e Beek, 26, 400, 408-

409

Barwoutswaarder (polder), 279, 281,

283

Bastion Waakzaamheid, 122

Batau (kasteel), 283, 165

Batestein (kasteel), 283, 323, 341

Batterij aan de Schalmdijk, 107

Batterijen aan het Gein, 140, 142

Batuwe (polder), 26, 324, 337

Beckeringhstraat, 67

Beek en Royen (buitenplaats), 70,

177, 216, 217, 227

Beerschoten (buitenplaats), 176, 177,

212, 226-227

Beerschoten-Willinkshof (buiten-

plaats), 177

Beesde, De (kasteel), 190

Beetslaan, 86

Begijnebolwerk, 31

Bekaaide Maatpolder, 392

Bekenes, 279

Belgenmonument, 149

België, 121, 125, 149, 162

Bemuurde Weerd, 29, 31, 237, 305

Benedeneind, 165

Benedenweg, 62, 70, 164-165, 174,

176, 207, 213, 224, 227, 252

Benschop (dorp), 16, 20-22, 26, 70-

71, 324-325, 336, 338-339, 341, 345

Benschopper Molenvliet, 341

Benschopperstraat, 39

Benschopsche Wetering, 336

Benthuys, ’t (buitenplaats), 184

Berekuil, 70, 76, 131

Berg en Bosch, 232

Berg en Dal (buitenplaats), 184

Bergesteyn (kasteel), 312

Berghuis, ’t (buitenplaats), 172, 199,

229

Bergjessteeg, 224

Bergkwartier, 230, 396

Bergweg, 78, 79, 215-216

Berkenstein (buitenplaats), 186

Bernardkazerne, 148

Bethune, De (gemaal), 26

Bethunepolder, 85, 130, 365, 374, 376

Betuwe, 61, 89, 107, 111, 310

Beukbergen (buitenplaats), 187, 216

Beukenburg (buitenplaats), 375

Beukenrode (buitenplaats), 177, 229

Beukensteijn (buitenplaats), 177

Beusichemse Veer, 321

Beusichemse Weg, 251

Beverweerd (kasteel), 52, 157, 165,

180, 251, 257-259

Biesbosch, 114, 124, 389

Bieshaar (polder), 339

Biezen, De (polder), 221, 339, 342,

345

Biezendijk, 87

Bijdorp (buitenplaats), 174

Bijleveld, 26, 53, 59, 119-120, 265,

279, 284, 347, 359-360, 362-363

Bijleveldsche Vliet, 359

Bijlmerlust (buitenplaats), 174

Bijzerwetering, 46, 279, 284

Bikkersvaart, 48, 393

Bikkerswetering, 393

Bilt, De, 19, 21, 26-27, 56, 61, 67-68,

72, 74, 77, 84, 86, 125, 131, 168, 176,

184, 186, 209, 214, 226-227, 232-233,

252, 261, 365-367, 374, 376, 407

Bilthoven, 42, 81, 84-86, 70, 180, 199,

230, 232, 375

Biltsche Duinen, 232

Biltse Grift, 48-49, 257

Biltseweg, 184, 218

Biltstraat, 74, 131, 133, 137, 214, 249

Binnenweg, 248, 374

Birktstraat, 214, 391-392

Birkt, De (polder), 21, 210, 391

Bisschop Davidsgrift, 48, 107, 110,

408-411

Bisschopsdijk, 296, 297

Bisschopsweg, 66, 389, 391, 396

Bisschopswetering, 235, 255, 367, 374

Blauwkapel, 367, 373, 375

Blauwkapelse weg, 212, 366

Blikkenburg (buitenplaats), 166, 177

Blikkenburg (kasteel), 166, 177

Blikkenburgervaart, 48

Blindeweg, 279, 284

Bloemberg, 379

Bloemendaal (polder), 339, 343 

Bloemendalsepoort, 33

Bloemendalsestraat, 32 

Blokhoven (polder), 26, 339

Blokland (gemaal), 376

Blokland (polder), 21, 26, 336, 338

Bloklandse Dijk, 325, 336

Bloklandse Stroomrug, 324-325

Bloklandsweg, 393

Bloklandswetering, 380, 393 

Blokse stroomrug, 267, 324

Bloksteeg, 267

Bochtdijk, 279

Bodegraven, 16, 284 

Boeicop (polder), 339

Boeikopse weg, 339

Boetzelaerpark, van, 176

Bohemen, 318

Bol, De (kasteel), 307, 329, 341

Bolgerijen (polder), 323, 339

Bonn, 75

Boom en Bosch (buitenplaats), 174

Boom, De (buitenplaats), 190, 413

Boomrijk (buitenplaats), 173

Boothstraat, 31

Borne, 86

Bornia (buitenplaats), 177

Bosberg, 16, 18, 366

Bosch en Duin, 42, 81, 232

Bosdijk, 348

Boskamp, De, 152-153

Bosrand, 210

Bosscherwaarden, 321

Boschoord (buitenplaats), 84, 176-

177

Bosweg, 62

Boterwal, 19

Botshol, 26, 140-142, 360-361

Boulevard, 60

Bovenduisterwetering, 389, 393 

Boveneinder Grift, 409

Boven-Germanië, 91, 95

Bovenweg, 62-63, 164, 176-177, 207,

213, 225-227, 229, 252 

Bovenwetering, 389

Boxtel, 78, 81

Brabant, 14, 31

Branderpad, 357

Brandtorenlaan, 221

Breda, 67-68, 342

Breemerweg, P. van den, 62

Breestraat, 33

Breevecht (buitenplaats), 174

Breeveld (polder), 26, 100, 266, 279

Breevoort, 388

Breudijk, 21, 26-27, 279, 283, 349, 359 

Breukelen, 21, 26, 54-56, 76, 78, 81,

84, 87, 122, 160, 172-174, 284-285,

289-290, 296-297, 300, 302, 305,

348-349, 359, 366

Breukelerveen (polder), 21, 297, 302,

373-374

Breukelerwaard (polder), 21, 296
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Breukelerwaardsedijk, 296

Breul, De (buitenplaats), 21, 52, 177,

227

Brink (Baarn), 41

Brink, De (buitenplaats), 176-177

Brink, De, (Zeist), 41, 210

Broeikade, 337

Broek (polder), 336

Broekbergen (buitenplaats), 52, 224

Broekdijk, 336

Broekerbrug, 113

Broekerkade, 336

Broekerwetering, 164

Broekhuizen (buitenplaats), 43, 166,

176-177, 227, 258, 261

Broekhuizerlaan, 227, 261

Broekse Molenvliet, 337

Broekweg, 180, 255, 256

Broerswetering, 48, 393

Brouwersstraat, 391

Bruine Kade, 340

Bruinenburg, 408

Bruinenburgse Sluis, 106 

Bruinhorst, 407

Brussel, 67

Buitenomme, 34

Buitenstad, 341

Buitenwal, 33, 83

Buitenwegse Molen, 303, 365

Buitenzorg (buitenplaats), 184

Bulwijk (polder), 279

Bunnik, 21, 41, 52, 76, 81, 91, 94, 96,

98, 190, 237, 251, 252, 261, 262

Bunschoten, 21, 28, 39, 48, 66, 69,

84, 87, 104, 109, 156, 379, 387-389,

393, 395, 397

Bunschoterkom, 110

Bunschoterstraat, 389

Bunt, De, 213

Buntlaan, 86, 213-214

Burg. jhr. H. van de Boschstraat, 62,

207

Burgemeesterspark, 232

Bussum, 79

Buursloot, 105

Buursteeg, 105, 111

Buurtsteeg, 224

Buurtweg, 60, 62, 146, 207, 210, 213,

229, 252, 337

C

Cabauw (polder), 16, 21, 337, 344

Caesar (bunker), 152

Cambrai, 356

Cammingha (kasteel), 190

Camp d’Utrecht, 68, 70, 144-147, 230 

Camp New Amsterdam, 152-153

Canton (buitenplaats), 184, 218

Cantonspark, 184

Caspergouwse Wetering, 261

Castellum, 30, 37, 39, 49, 50, 54, 91-

94, 97, 99-100, 156, 158, 162, 235,

237, 248-249, 262, 265-266, 281, 310

Catharijnepoort, 53, 284

Catharijnesingel, 31, 284

Cattenbroek (polder), 26, 255, 279-

280

Cattenbroekerdijk, 279

Cattenbroekerwetering, 285

Centraalspoorlijn, 107

Coelhorst, 379, 381

Coelhorsterkade, 106

Coenraadswetering, 393

Componistenbuurt, 232

Cothen, 21, 26, 39, 41, 51-52, 68, 71,

97, 164, 179, 215, 235, 237, 250-252,

255, 260-261, 263

Cothergrift, 51-52, 250, 257

Cotherweg, 52, 255

Coupure, Kleine en Groote, 68

Croeselaan, 31, 237

Cromwijck, 305

Cronenburg (kasteel), 174, 298 

Cronenburgh, Nieuw, 174

Culemborg, 15, 68, 78, 313, 321, 323,

336

Cunerabergje, 205

Cunerakerk, 34

Cuneratoren, 34, 43, 211, 399

Cuneraweg, 62, 205, 399, 408, 411

D

Damweg, 323, 336-337, 340-343

Dartheide (buitenplaats), 177

Darthuizen (buitenplaats), 21, 62,

177, 210, 213, 252

Darthuizer Poort, 199, 205, 227

Darthuizerweg, 215

Davelaar, 407

Davidsbolwerk, 33

Deelen, 153

Defensieweg, 229

Delf (departement), 22

Demmerik (polder), 121, 349, 357,

360

Demmeriksesluis, 48, 360

Demmerikse Kade, 348, 357 

Den Bosch, 61, 68, 75, 78, 81, 102,

129, 321, 343, 345

Den Dolder, 42, 68, 71, 81, 210, 230,

232p233

Den Haag, 74, 84, 119

Denemarken, 349

Dennenburg (buitenplaats), 52, 224,

229, 257

Derde Bedijking (polder), 26, 142,

360

Dertig Hoeven (polder), 255

Deutz (abdij), 34, 251, 257

Deventer, 29, 31-32, 66, 68, 248, 251

Deventerstraat, van, 34

Dichterswijk, 287

Diefdijk, 117, 122, 125, 138, 316, 323,

339, 342

Diemen, 87

Diemerdijk, 25

Dijkhuis (Jaarsveld), 23, 24

Dijkhuizen, 389

Dijkveld, 21, 26, 336

Dijnselburg (buitenplaats), 212

Dinslo, 212

Dolderseweg, 68, 71, 233

Domkapittel, 213, 255, 267, 373, 391

Domkerk, 30, 31

Domlaan, 43

Domplein, 50, 93, 94, 97, 99-100,

162, 248, 249

Domproostengerecht, 373-374

Domtoren, 16, 18, 31, 33, 39, 43, 145,

174, 187, 220, 248, 257

Donau, 87, 90

Donkersteeg, 252

Donkervliet (buitenplaats), 26, 174

Doodeweg, 62

Dooyersluis, 359

Doorn, 21, 32, 39, 40, 56, 62, 64, 67-

68, 78, 82, 84-86, 164-166, 174, 176-

178, 201, 207, 210, 212-213, 215, 226-

227, 229, 232-233, 235, 252, 258, 260

Doornburgh (buitenplaats), 289

Doornseweg, 146, 180, 229

Doornveld (buitenplaats), 177

Doorslag, 324-325

Dopheide, 389

Dordrecht, 29, 78, 82, 413

Dorestad, 14, 28, 32, 34, 39, 49, 54,

94, 205, 235, 237, 248-250, 252, 257,

262, 266, 289

Dorpeldijk, 267

Dorpsstraat (Hagestein), 38-39

Dorpsstraat (Harmelen), 18

Dorpsweg, 377

Dorssen, 289

Dorssewaard (polder), 26, 289

Drakenburg (kasteel), 26, 159, 181,

213, 221

Drakenburgergracht, 47-48, 213, 389,

393, 397

Drakensteyn (kasteel), 16, 18, 21, 41-

42, 184, 199, 214, 217, 232

Drecht, 289, 357, 374

Dreef, De, 391

Drenthe, 14

Driebergen, 20, 21, 23, 26, 68, 76-78,

84, 86-87, 146, 152, 174, 177, 199, 215,

224, 227, 229, 232-233, 251-252, 255,

257, 260, 262

Driebergerbroek, 255

Driebergse Meer, 255

Driehonderd Roedenlaan, 148 

Driel, 50

Drift, 31, 62

Drususdam, 98, 310

Dubbele Wiericke, 117, 284

Duist (polder), 21, 389, 397

Duister Wetering, 379

Duitsland, 46, 55, 64, 77, 79, 82, 87,

90-91, 94-95, 141, 149, 162, 304, 407

Dumoulinkazerne, 148

Duurstede (kasteel), 157, 163, 313

Dwarsdijk, 21, 251-252

Dwarsweg, 193, 212-213, 235

E

Ede, 26, 149

Eem, 14, 25, 32, 33, 39, 40, 46-48, 53,

56, 59, 66, 83, 104, 110, 164, 180, 210-

213, 217, 218, 375, 379, 380-381, 388-

389, 391-397, 399-400, 408, 410-411

Eem, Huis ter (kasteel), 212, 379,

391-393

Eembrugge, 21, 102, 159, 379-380,

389, 391, 393, 395, 397

Eemdal, 379

Eemdijk, 39, 102, 106, 110, 380, 389,

393, 395-397

Eemhaven, 396-397

Eemkwartier, 396

Eemland, 14, 20, 47, 66, 156, 197,

378-397

Eemlandia, 395

Eemmeer, 101, 205, 379

Eemnes, 16, 18, 21, 26, 28, 48, 66, 68,

86, 218, 389, 390-392, 397

Eemnes-Binnen, 39, 378, 389, 390

Eemnes-Buiten, 43, 378, 389-390

Eemnesservaart, 47-48, 379, 391,

393, 395

Eemnesserweg, 184, 210, 213

Eempolder, 110

Eerste Bedijking (polder), 26

Eerste Bedijking, De (gemaal), 360 

Eersteling, De, 285

Egdam, 401

Egelmeer, 20

Egelshoek, 18

Eik (Eijck), Den, 227

Eikensteinse Laan, 16

Eiteren, 325

Ekris, 190, 407, 408

Elbe, 99

Elisabethdorp, 149

Elst, 20, 40, 62-63, 67, 178, 203, 216,

229, 230, 307, 321

Elster Bos, 20

Elster Buitenwaarden, 15, 313

Elsterberg, 229

Elten, 16, 380

Emiclaer, 379

Emmerich, 78

Emmerik, 380

Emmikhuizen, 105

Emmikhuizerberg, 15, 78, 102, 105,

107, 110-112, 166, 399-400, 409-411,

413

Emmikhuizerlaan, 410

Emmikhuizervaart, 410

Eng, De, 21, 339

Enge IJssel, 336-337

Engeland, 49, 90-91, 94, 99, 109, 117,

147, 150, 249, 262

Engerdijk, 265, 284

Engh, Den (kasteel), 162, 265, 283

Enghenbergsteeg, 211

Engweg, 252

Enkele Wiericke, 120

Ennipwetering, 348, 357, 359

Enschedeweg, Ir. F.E.D., 71, 349

Erebgraafplaats Grebbeberg, 89 

Eult, De (buitenplaats), 43, 180, 184,

213, 217, 219, 221

Europa, 28, 46, 50, 56, 90, 96, 104,

153, 249, 261, 347, 348

Evenaarswetering, 19, 296

Everdingen, 16, 39, 324, 339, 340, 345

Everstein (kasteel), 165, 283, 340

Ewijck, 212

Ewijckshoeve (buitenplaats), 184,

214, 221

Eyckenstein (buitenplaats), 49, 180,

184, 186, 212, 375

F

Faas Eliaslaan, 392

Fectio, 54, 91, 93-94, 97-100, 261

Flehite, 381

Fletione, 52, 91, 96

Flevoland, 379, 397 

Flevomeer, 289

Focoldusheuvel, 199, 220, 224, 226

Fokjesweg, 393, 397

Foret, La (buitenplaats), 227 

Fort aan de Biltstraat, 74, 131

Fort aan de Buursteeg, 78, 105, 107,

109, 113

Fort aan de Winkel, 140, 142

Fort Abcoude, 140, 142

Fort bij ’t Hemeltje, 129, 132, 137

Fort bij Nigtevecht, 140

Fort Uithoorn, 361

Fort bij Waver-Amstel, 140, 142, 361

Fort Blauwkapel, 125, 129, 137, 376 

Fort Coehoorn, 141

Fort Daatselaar, 107, 111

Fort de Bilt, 125

Fort de Gagel, 125

Fort De Klop, 125, 128

Fort Everdingen, 125, 134, 138, 323

Fort Hinderdam, 139, 140, 174

Fort Honswijk, 125, 134, 321, 339

Fort (Werk aan de) Hoofddijk, 65,

129

Fort in de Botshol, 141-142, 360-361

Fort Jutphaas, 125, 127-128, 137, 342

Fort Kijkuit, 125

Fort Kruipin, 285

Fort Kwadijk, 141

Fort Maarsseveen, 375

Fort Nieuwersluis, 129

Fort Nigtevecht, 140 

Fort Oranje, 120, 285

Fort Rijnauwen, 135, 190 

Fort Spion, 374, 376

Fort Tienhoven, 130, 305

Fort Uithoorn, 140, 142

Fort Vechten, 95, 97 

Fort Voordorp, 375

Fort Vossegat, 125

Fort Vreeswijk, 342 

Frankrijk, 39, 72, 104, 117, 121, 140,

145, 149, 156, 163, 356, 364

Franseweg, 62-63, 67

Fresdore, 310 

Friese Steeg, 411

Friesland, 49, 380
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G

Gaasperden, 39

Gadt van den Bergh, ’t, 199

Gageldijk, 365, 366, 373, 375, 377

Galecop (polder), 267, 278-279

Galesloot, 267

Galgenberg, 20, 186-187, 199, 216

Galgenplaats, 20, 190

Galgenwaard (polder), 20 

Gallië, 94, 96

Gansenhoef (buitenplaats), 173

Ganzenmarkt, 30, 31

Gaslaan (Baarn), 83

Gaslaan (Maarssen), 83

Gasperden, 340

Gasplein, 83

Gasthuisweg, 393, 397

Geer, De, 26, 249, 251, 360

Geerenweg, 397

Geerestein (buitenplaats), 21, 190,

407, 408, 412-413

Geeresteinselaan, 190

Geerkade, 117, 349 

Gein en Stein (buitenplaats), 174

Gein, 26, 54, 117, 140-142, 171-174,

278, 289, 296, 300, 324-325

Gelderland, 11, 14-16, 22, 87, 165,

266, 399, 410-411

Geldersche Landscheiding, 313

Gelderse Vallei, 25, 48, 56, 78, 101-

102, 104, 108-110, 165, 190, 197, 201,

207, 211-212, 304, 379, 380, 398-413

Gelders-Veenendaal, 15 

Gelre, 14-16, 31-32, 34, 39, 157, 162,

166, 210, 257, 307, 313, 317-318, 339,

391, 399, 408-409, 411

Gemeenlandshuis, 55

Gemini, 148, 153

Gerbrandytoren, 87, 315

Gerodorp, 232

Gerverscop (polder), 25, 349, 362

Geuzensloot, 48, 359

Geyn, ’t (stad), 31 

Geynwijck (buitenplaats), 174

Geynzicht (buitenplaats), 174

Gezichtslaan (Bilthoven), 186, 375

Gezichtslaan (Doorn), 225, 226

Gieltjesdorp (polder), 21

Gildenborch, 336

Gilze-Rijen, 149, 153

Ginkel, 20, 21, 203, 410

Ginkelse Spoor, 203

Glashut, 104-106, 110, 113, 395

Glashutterkade, 106

Goejanverwelle Sluis, 117, 119, 284 

Goejanverwelle, 117, 122, 284 

Gooi, ’t, 16, 18, 53-54, 78-79, 183, 205,

213, 365-367, 376, 379-380, 389

Gooierbos, 366

Gooiland, 16, 390

Gooimeer, 379

Gooyerdijk, 213, 253, 255, 257-258

Gorinchem, 55-56, 67, 114, 117, 125,

317, 341-342

Gouda, 16, 78

Goudestein (buitenplaats), 169, 173,

289, 297, 300

Goudvissenkom (Beerschoten), 227

Gouwenes (polder), 339

Goy, ̀ t, 235, 249, 257

Goyergracht, 18 

Goyerveld (polder), 339 

Goyerwetering, 339

Graaf Floris V-weg, 16, 18, 19 

Graaf Huibertlaan, 339-340

Graaf, De (polder), 315

Graafse Stroomstelsel, 324 

Gravensloot, 349, 356

Grebbe, 26, 56, 102, 110, 162

Grebbeberg, 89, 101, 104, 108-113,

307, 317, 408, 413

Grebbedijk, 24, 50, 110, 411

Grebbelinie, 8, 78, 82, 89, 101-113,

121-122, 125, 132, 144, 153, 196, 307,

318, 381, 395, 399, 412-414

Grebbesluis, 104-106, 110

Grecht, 46, 117, 285, 356-357, 359, 361

Grift, 14, 15, 48-49, 53, 55, 107-108,

190, 197, 289, 317, 398-412 

Grimmestein, 379

Groene Hart, 191

Groene Kade, 339

Groenedijk, 267, 375

Groenekan, 365

Groenekanseweg, 19, 68, 212, 367,

374

Groenestein (kasteel), 166

Groenevecht (buitenplaats), 173

Groeneveld (buitenplaats), 180-181,

184, 221, 226

Groeneweg, 130, 132, 299, 366, 389

Groenewoude (kasteel), 162, 166,

190, 408

Groenhoven (buitenplaats), 173

Groenlandse Kade, 348, 363 

Groeperkade, 104, 106-107, 110-111

Groepersloot, 193, 410, 412

Groningen, 14, 29, 83, 115

Groot Hagen (polder), 342

Groot Kievitsdal, 18

Groot Mijdrecht (polder), 26, 348,

355, 360

Groot Oud Aa, 349

Groot Overeem, 401 

Groote Heicop, 120

Grote Kom (Baarnse Bos), 218

Grote Maat (polder), 255

Grote Melm, 212, 392, 394, 397

Gruttersdijk, 31 

Gunterstein (kasteel), 56, 160, 166,

173, 297, 300, 302

H

Haagwetering, 341

Haaksbergen, 66

Haanwijk (polder), 21, 26, 279

Haanwijkerdam, 359

Haanwijker Molenvliet, 266

Haar, De (kasteel), 9, 21, 42, 85, 157,

163, 172, 191, 265, 279, 283, 285, 287,

349, 389, 397

Haardijk, 191, 267, 279, 389

Haarlem, 78, 81, 305

Haarlemmermeer, 78, 81-82

Haarrijn, 283, 284, 349

Haarsaterdrecht, 379, 389

Haarzuilens, 42, 191, 265, 286

Hadrian Wall, 94

Hagen (polder), 339, 345

Hagenweg, 339, 341

Hagestein (kasteel), 160, 341

Hagestein, 16, 21, 38-39, 50, 165, 312-

313, 321, 323-324, 339-340, 345

Hagesteinse Stroomrug, 307, 324,

339

Hakswetering, 255

Ham, Den (kasteel), 162, 165, 283

Hamelenberg, 379

Hamersveld (polder), 21, 407-408,

413

Hardenbroek (kasteel), 21, 162, 164,

180, 253, 261

Harderwijk, 379

Harmelen, 18, 19, 21, 27, 61, 64-65,

78, 100, 266-267, 279, 281, 283-285,

324, 359 

Harmelen, Huis te (kasteel), 283

Harmelerwaard (polder), 21, 266,

285

Havik, 31, 32

Hazekade, 356

Hazepad, 76

Heeckerenshoeve, 258

Heemstede (dorp), 21, 71, 256

Heemstede (kasteel), 76, 160, 163,

166-167, 235, 257, 260

Heemstederdijk, 256, 278

Heeresteeg, 78

Heerewegen (buitenplaats), 177, 227

Heerweg, 61, 63, 65, 210-211, 214-

216, 221, 252

Hees, 21, 62, 207, 210

Heeswijk (polder), 26, 336

Heeswijkse Kade, 336, 341

Heezerspoor, 62, 210, 214

Heicop, 122, 284, 363

Heidelaan, 391

Heigraaf, 408

Heiligenberg (buitenplaats), 166,

410, 413

Heiligenbergerbeek, 26, 48, 407,

410, 413

Heimenberg, 161, 166, 205, 249, 307

Heimerstein, 166

Heinoomsvaart, 48, 359-360

Hekendorp, 265, 279-281, 284

Heldam, 279, 359

Heldammer Stroomrug, 99, 266, 324

Helsdingen, 323-324, 339, 343

Helsdingseweg, 343

Hengistscoto, 205

Henschoten, 146, 205, 229

Henschotermeer, 414

Herenstraat, 34, 174, 259

Herenweg, 251, 374

Hessen, 61, 65

Hessenweg, 61, 66-67, 211, 213-214,

407 

Heul, De, 23, 251, 315, 339

Heulestein (polder), 283

Heutzlaan, Van, 221

Heuvel en Dal (buitenplaats), 218

Heycop, 53, 191, 265, 279, 283, 297,

357, 359-360, 362

Heycopperkade, 279

Hilversum, 67-68, 71, 76, 79, 81-82,

125, 305, 365, 367, 375-377, 391

Hilversumsch Kanaal, 305

Hilversumsche straatweg, 180

Hilversumse Straatweg, 183, 219, 221

Hinderdam, 53-55, 115, 117, 120, 174,

296 

Hinderdijk, 408, 411

Hinderstein (kasteel), 162

Hirtler, Der, 62

Hoed, Den (kasteel), 162

Hoef, De, 347

Hoekje, Het (buitenplaats), 177

Hoekse Molenvliet, De (gemaal), 341

Hoenkoop (polder), 21, 26, 337

Hoenkoopse Buurtweg, 337

Hoevelaken, 14, 62, 68, 76

Hoevensloot, 339

Hof ter Weyde (kasteel), 283

Hofland (polder), 338

Hofplein (Vianen), 39, 83

Hoge Biezen (polder), 26, 324, 336

Hoge Woerd, 52, 92, 96-97, 99, 266

Hogedijk, 324

Hogerlust, Nieuw (buitenplaats), 174

Hogeweg (Amersfoort), 31-32, 62,

65-66, 84, 107, 407

Hogeweg (Zeist), 62 

Hohorst (Benedictijnerklooster), 166

Holendrecht, 26, 117, 289

Holland, 11, 14, 16, 18, 22, 31, 39, 51,

54, 59, 61

Hollandsche IJssel, zie IJssel

Hollands(ch)e Kade, 16, 117, 120,

266, 279, 296, 347-349, 357

Hollandsche Rading, 16, 18, 42, 81,

377

Hollandsche Wetering, 16, 297

Hollandse Rede, 18, 389

Hollandse Sloot, 16, 18, 390

Hollende Wagenweg, 251

Holleweg, 210

Holten, 66

Hond, De (polder), 389

Honswijk, 21, 125, 128-130, 134, 137,

310, 320-321, 323, 325, 342-343, 345

Honswijksche Wetering, 339

Hoofddijk, 48, 61, 129, 214, 255, 366,

373, 375

Hoofdstraat, 177, 224, 229

Hoofdweg, 356

Hoofdwetering, 253

Hoog Beek en Royen (buitenplaats),

177, 227

Hoog Raven, 278, 287

Hooge Land, 379, 381, 389

Hooge Vuursche I-II-III (buiten-

plaats), 180, 183-184, 217, 221, 229

Hoogland, 21, 31, 32, 69, 71, 110, 205,

296, 379, 396

Hooglandseweg, 32 

Hoograven, 278, 287

Hoogstraat (Montfoort), 39

Hoogstraat (Wijk bij Duurstede), 35-

37, 237, 249, 252

Hoogstraat, De (buitenplaats), 177,

229

Hooilanden, Achterbergse, 24

Horn (polder), 296

Horst, De (buitenplaats), 177

Horstermeer, 53

Houdringe (buitenplaats), 176, 212,

214, 226, 375

Houdringse Vaart, 49

Houtdijk, 26, 349, 356, 362

Houten Zuid, 262-263

Houten, 21, 26, 41, 43, 61, 68, 78, 81,

94, 97-100, 109, 125, 127, 156, 166,

216, 235, 248, 251, 256-257, 260-262,

265, 323-324, 339

Houtensche Wetering, 128, 257, 262,

323, 339

Houtense Pad, 125, 131, 251

Houtense Stroomrug, 98, 235, 248,

251-252, 324 

Houtense Vlakte, 125, 131, 134-135

Houtenseweg, 235

Houtlaan, 222 

Huis Doorn (kasteel), 9, 149, 166,

176-177, 224-226, 232, 262

Huis te Maarn (buitenplaats), 172,

229

Huis te Vleuten (kasteel), 162, 267,

283

Huis ten Bosch (buitenplaats), 173,

300

Huis ter Heide, 42, 81, 84, 148, 151,

153, 186-187, 216, 229-230, 232

Hunthum (buitenplaats), 173, 300

Hydepark (buitenplaats), 84-85, 176-

177, 227, 229

I

IJlandschwetering, 278

IJskelderlaan, 84, 226

IJssel, Enge, 336-337

IJssel, Gelderse, 98, 109

IJssel, Hollandsche, 25, 29, 31, 39,

46-47, 49-50, 54, 59, 70, 83, 117, 120,

122, 162, 164, 265-267, 278-280, 282,

284-285, 287, 307, 311, 314-315, 323-

325, 336-338, 341, 357, 359

IJsseldam, 23, 56, 307, 313-315

IJsseldijk, 39, 64, 279, 284, 287, 314,

316, 325, 336

IJssellinie, 102, 104, 108

IJsselstein, 16, 20-22, 39, 43, 46, 83-

84, 87, 158, 162, 164, 166, 265, 315,

320, 323-324, 338, 341, 345

IJsselstroomrug, 265
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IJsselveld (polder), 26, 265, 279-280

IJsselwetering, 278-279

Indijk, 16, 21, 26-27, 117, 296

Inundatiekanaal, 52, 125, 128, 130,

321, 343

Isselt, 394-395

Isseltsesteeg, 391

J

Jaap Bijzerwetering, 46, 284

Jaarbeurs, 287

Jaarsveld, 16, 21, 23-24, 26, 38-39, 50,

117, 160, 307, 313, 315-318, 320-321,

337-338

Jagtlust (buitenplaats), 81

Jansdam, 30

Janskerk, 30, 39

Java (buitenplaats), 184

Jena, Slag bij, 107

Jeruzalem, 31, 43

Joostendam, 120, 359

Juffrouwwijk, 48, 106-107

Julianalaan (Montfoort), 86

Julianaweg (Soest), 214

Jutphaas, 21, 86, 109, 121, 125, 127-

128, 133, 137, 156, 162, 164, 267, 278,

342

Jutphaase Dijk, 278

Jutphase ontginning, 256

K

Kaapse Bossen, 226, 229

Kalorama (buitenplaats), 174

Kalverstraat, 366, 374

Kamerik Teylingens (polder), 26, 356

Kamerik, 21, 43, 56, 86, 89, 285, 347-

349, 356-357, 360, 363

Kamerikse Wetering, 349, 356, 359

Kamp Amersfoort, 89, 152-153

Kamp Hoogte 50, 148

Kamp Soesterberg, 148

Kamp van Zeist, 89, 144-149, 217,

230

Kampen, 81

Kampen, De, 411

Kamper(binnen)poort (Amersfoort),

33

Kamperlinie, 146

Kampweg, 151, 207, 225-226

Kanaaldijk, 18-19, 46

Kanenbroek (polder), 339

Kapelleweg, 251

Kardinaal De Jongweg, 366

Kattenbroek, 21, 396

Kattenveld, 261

Kattenveldsche Meer, 237

Katwijk, 49, 90, 92, 96, 266

Katwinkel, 213

Kerckebosch, ’t (buitenplaats), 177

Kerkdijk, 374-375

Kerkeindse Vaart, 375

Kerkepad, 62, 216, 392

Kerkewijk, 48, 84, 409

Kerkplein, 34, 94, 145-146, 177

Kerksteeg, 340

Kerkstraat (De Bilt), 72

Kerkstraat (Wijk bij Duurstede), 34,

36, 256

Kerkstraat (Woerden), 39

Kerkvaart, 48, 297, 348, 357, 359-360

Kerkvliet, 337, 342

Kerkweg, 60, 62, 207, 229, 284

Kersbergen (kasteel), 21, 74, 158,

166, 177, 232

Kesteren, 34, 82, 96, 108, 112, 307,

321, 399, 413-414

Keulen, 14, 34, 56, 61, 75, 78, 82, 94,

117, 166, 205, 207, 214, 249, 252

Keulse Vaart, 55, 117

Kievitsbuurt, 130, 302

Klaphek, 23, 315, 325, 357

Kleidijk, 253

Klein Amsterdam, 78

Klein Hagen (polder), 341

Kleine Meent, 250

Kleine Melm, 394

Kleine Veenlo, 409

Klomp, De, 409

Klompersteeg, 105

Klooster, Het (buitenplaats), 176

Kloosterleuterstraat, 37

Klopdijk, 125, 128

Klopvaart, 366, 375

KNMI, 176

Knoest (polder), 339

Knooppunt Eemnes, 397

Knooppunt Everdingen, 345

Knooppunt Hoevelaken, 74

Knooppunt Oudenrijn, 74, 75-76

Knooppunt Rijnsweerd

Kockengen, 21, 26-27, 39, 284, 347-

349, 359-360, 362-363 

Koelaan, 216

Koerheuvel, 84, 205, 211

Kolk, De, 393

Kolonieweg, 214

Konijnenberg (Beerschoten), 227

Koninginnesluis, 56, 343

Koningslaan, 184, 190, 218, 221

Koningslust (buitenplaats), 174

Koningsstraat, 34

Koningstuin, 307

Koningsweg, 14, 34, 61, 125, 131, 207,

237, 251, 262

Kooi, De (polder), 365

Kooidijk, 374

Koornwaard (polder), 312, 320

Kootwijk, 66

Kop, De, 345

Koppelpoort, 33, 82, 394

Korte Duinen, 209

Korte Linschoten, 279, 284

Korte Nieuwstraat, 31, 248

Kortegracht, 32

Kortenhoef, 14, 16, 21, 26

Kortrijk (polder), 26, 349, 363

Koudelaan, 184

Kouwenhovenselaan, 190

Kozakkenput, 146

Kraaijbeek (buitenplaats), 177, 229

Kraaijenestersluis, 305

Krachtwijk, 379, 388, 392, 395, 397

Krakeling, De (herberg), 146

Krakelingweg, 217, 229

Krankeledenstraat, 33 

Krimpen aan de IJssel, 87

Krimpenerwaard (polder), 117

Krogtdijk, 267

Kromme Eem, 14, 110, 408

Kromme Meije, 117

Kromme Mijdrecht, 46, 115, 117, 347-

348, 357, 359-360

Kromme Nieuwe Gracht, 30-31, 50

Kromme Rijn, 8, 27, 29, 34-36, 39-41,

49-52, 54, 59, 61, 71, 90, 98-99, 128,

164-165, 178-180, 187, 190, 197, 207,

214, 234-264, 267, 278, 296, 307, 310-

311, 313, 321, 324-325, 366

Kromme Rijndam, 50

Kromme Rijngebied, 14, 19, 84, 93,

100, 235

Krommestraat, 32

Kromwijk, 21, 78, 279

Kromwijkerwetering, 265, 267, 279,

284

Kroostweg, 177, 210, 252

Kruiskamp, 32

Kruisstraat, 39

Kruisvaart, 31

Kruisweg, 339

Kwintelooyen, 199

L

Laag Hees (polder), 214

Laag Nieuwkoop (polder), 21, 349

Laagraven (polder), 278

Laagravensedijk, 278

Laak, 14, 15, 110, 389

Laan 1914, 153

Laan der Hoven, 389

Laan van Beek en Royen, 177, 217

Laanstraat, 210

Laantje-zonder-Eind, 43, 62

Laanzicht, 218

Laar, 411

Laarderweg, 390

Laareind, 411

Lage Biezen (polder), 26, 336

Lage Polder, 279

Lage Rijndijk, 65

Lage Vuursche, 19, 21, 41, 42, 59,

180, 184, 199, 201, 217

Lage Weide (polder), 21, 26

Lagebroek (polder), 347, 356, 357

Lagedijk, 324

Lageweg, 65

Lambalgen, 106

Lambalgen (buitenplaats), 413

Lambalgerkade, 104, 106-107, 111

Land van Montfoort, 20

Landaas, 407

Langbroek, 21, 26, 50-51, 180, 199,

234-235, 252-253, 255, 258, 260, 263,

311, 325

Langbroekerdijk, 254-255

Langbroekerwetering, 49, 51, 156,

158, 160, 162, 165-166, 172, 177-180,

213, 224-225, 235, 250, 252-253, 255,

257-259, 261 

Lange Duinen, 228

Lange Lauwerstraat, 29

Lange Linschoten, 191, 265, 267, 278-

280, 282-283 

Lange Meent, 339 

Lange Nieuwstraat, 31

Lange Singel, 36, 37 

Langedijk, 39

Langegracht, 32

Langendijk, 314

Langerak, 16, 21, 22, 26, 307, 316,

320, 337

Langestraat, 31

Langeveen, 229

Langwieker Molenvliet, 279

Lansing, 323, 336

Laren, 76, 82

Laurium, 37, 52, 91, 94, 97-98, 100,

266

Leemkolk, De (steenfabriek), 251,

261

Leemkolkweg, 251

Leerdam, 339

Leersum, 21, 40-41, 60, 62, 68, 82,

84, 166, 168, 176-177, 199, 203, 205,

207, 210, 212, 215, 222-223, 227, 229,

232-233, 235, 252, 257-258, 261-262

Leersummerbroek (polder), 255 

Leersummereng, 210

Leersumsche Berg, 222

Leersumsche Veld, 210, 399

Leersumse Straatweg, 213

Leesloot, 248

Leeuwarden, 153, 167

Leeuwenburg, Vecht (buitenplaats),

173

Leeuwenburg, Langbroek (buiten-

plaats), 178, 257

Leeuwenpaal, 16, 18, 390

Leiden, 34, 49, 53-54, 61, 63, 68, 81,

96, 117, 264, 284-285, 314

Leidsche Rijn, 52-54, 61, 64, 68, 94-

97, 99, 265, 267, 279, 281, 283-284,

287, 359

Leidsche Vaart, 31

Leijenseweg, 212

Lek, 15-16, 34, 39, 49-50, 54, 56, 59,

61, 74, 94, 97-98, 117, 121, 125, 134,

138, 164, 194, 197, 235, 237, 251-253,

256, 261, 265-266, 284, 306-345

Lekacces, 125, 132, 134

Lekbrug, 345

Lekdijk, 11, 22-25, 36, 38-39, 50, 61,

86, 117, 125, 134, 138, 220, 235, 253,

256, 307, 312-316, 318-321, 337-341

Lekkanaal, 55-57, 131, 134, 321, 323,

345

Lekpoort, 341

Lepelenburg, 31

Leusbroek (polder), 407

Leusbroekerweg, 407

Leusden, 32, 62, 68, 82, 107, 110, 113,

153, 161, 166, 190, 205, 210, 215, 217,

222, 228-229, 399, 407, 413-414

Leusderhei(de), 62, 68, 89, 144, 147-

149, 199, 209, 215, 228-232, 395

Leusderweg, 31

Leuterpoort, 45

Leutertoren, 50 

Leuterveld (polder), 36, 37

Levefano, 91

Levefanum, 92, 94, 97-98, 100, 261,

307, 310 

Levendaal (kasteel), 166, 408, 411

Lexmond, 343

Lichtenberg (kasteel), 164, 408, 413

Lienden, 34, 307

Liendert, 396

Liendertseweg, 32

Liesbosweg, 278

Lievendaal (kasteel), 166, 312, 317

Lignekade, 356

Limes, 8-9, 49, 61, 89, 91-100, 235,

261, 265-266, 307, 324

Lindeboom, De (herberg), 47

Linge, 122

Lingedijk, 316

Linie ter Aa, 122

Linie van de Pleit, 122

Linie van Juffrouwwijk, 107

Linie van Linschoten, 114, 119, 122-

123 265, 284

Liniedijk, 104, 109, 395-396

Linschoten (dorp), 21, 26, 46-47, 71,

122, 281, 287

Linschoten (kasteel), 163

Linschoten (rivier), 39, 46, 165, 265,

278-285, 324

Linschoten, Huis te (buitenplaats),

160, 172, 190-191, 282-283

Linschoterdijk, 279

Lisiduna, 205

Liverpool, 78

Lobbendijk, 251

Lobeke, 336, 340

Lobith, 25

Lockhorst (kasteel), 161-162, 166, 413

Lodijk, 389, 396 

Loenderveen, 26

Loenderveense Plas, 85, 301

Loenen, 16, 19, 21, 34, 43, 51, 54, 115,

172-174, 289-290, 296, 298, 301, 305

Loenersloot (kasteel), 21, 54, 71, 161,

163-164, 173-174, 289, 296-297, 304-

305

Loenerveen, 374

Loerik, 235, 251

Loerikseweg, 256

Lofen, 14, 30, 162, 249

Lombok (buitenplaats), 177

Lombok (wijk), 287

Lona, 289

Londen, 150

Loo, Het (paleis), 67, 81

Looijdijk, 374, 379

Loosdrecht, 16, 18, 21, 84, 109, 289,
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298, 374 

Loosdrechtse Plassen, 85, 134, 172,

365-366, 374-375

Looydijk, 212

Lopik, 21, 26, 70-71, 87, 109, 311, 336-

337, 341, 344-345

Lopikerkapel, 61, 317, 320, 337, 341

Lopikerverlaat, 342

Lopikerwaard, 26, 27, 50, 54, 71, 78,

84, 86, 114, 117, 165, 197, 311, 316,

320-340, 342-345

Lopikerwetering, 336-337

Lorentzlaan, prof., 217

Lucasbolwerk, 31 

Luik, 84, 149

Lunenburg (kasteel), 160, 162-163,

166, 180, 254, 257

Lunenburgerwaard, 321

Lunetten I-IV, 81, 111, 125, 129, 131,

133, 138, 261

Lunteren, 66-67

Luntersche Beek, 14, 48, 400-401,

407-408, 411, 413

M

Ma Retraite (buitenplaats), 62, 74

Maaltocht, 342

Maanderdijk, 408

Maarn, 21, 42, 68, 78-79, 149, 199,

203, 232, 408

Maarn, Huis te, 172, 229

Maarnse Gat (Zanderij), 78-79

Maarnse Grindweg, 68, 224, 229

Maarnseweg, 229

Maarsbergen, 21, 42, 78, 166, 172,

199, 207, 212, 215, 224, 407-408, 411

Maarsbergen (abdij, proostdij), 166,

207, 224

Maarsbergen (kasteel), 68, 78, 226

Maarsbergseweg, 68, 408

Maarssen, 21, 27, 54-55, 68, 83-84,

86-87, 132, 172-172, 289, 297, 300-

301, 303-304

Maarssenbroek, 26, 349

Maarssenbroek (polder)

Maarssenbroekse Dijk, 349

Maarsseveen, 26, 129, 365, 374-375

Maarsseveense Plassen, 303, 375,

377

Maarsseveense Vaart, 375

Maarten Maartenshuis (buiten-

plaats), 229

Maartensdijk, 16, 19, 26, 68, 81, 84,

186, 213, 365, 367, 375

Maartensdijkse Vaart, 47-48, 375, 377

Maartensdijkseweg, 184, 212

Maas, 96, 98, 108, 141, 194, 199

Maastricht, 29

Maatpolder, 392

Mafit (polder), 339

Maleborduurstraat, 36

Maliebaan, 31, 71, 81, 237

Manchester, 78

Manege, De (Sterrenbos), 178, 220-

221, 224

Marckenburg (kasteel), 156, 339

Mare, 226

Mariabolwerk, 31

Mariakerk, 30

Mariënburg (birgittenklooster), 31,

166

Mariënhof (klooster), 392

Markt, 35, 36, 49, 257

Marmontberg, 145

Mars, De, 15, 34

Marsdijk, 251

Marsna, 289

Marspolder, 34 

Mastwijk, 21, 26, 279-281, 285, 359

Mastwijkerdijk, 47

Maurik, 312, 321

Mazijk, 24, 36, 250, 256

McDrive, 153

Meent, De, 359, 411

Meentpad, 356

Meentsteeg, 390, 411

Meern, De, 52, 64, 68, 70, 97-99,

266, 280, 324, 359

Meerndijk, 64, 119, 265-267, 278,

280-281, 284, 316

Meije, 114, 117, 120

Meijerij, De, 149

Melkweg, 26

Melkwegwetering, 261

Mercury, 148, 153

Mereveldseweg, 251

Merseberch, 207

Merwede, 55, 117, 312

Merwedekanaal, 52, 55-56, 76, 78, 86,

128, 134, 287, 304-305, 321, 323, 343,

345, 413

Middellaan, 226

Middelland (polder), 279

Middelweg, 360

Middelwetering, 46, 359

Middelwijk (polder), 26, 392

Middenhoek (buitenplaats), 174, 374

Middenweg, 356

Mijdrecht, 21, 81, 84-85, 347-348,

360-361, 363

Mijdrechtse Droogmakerij, 26

Mijnden, 21, 26, 374

Mijnden (kasteel), 297

Mijzijde, 21, 26, 356-357

Mijzijde (polder), 26, 359

Milaan, 75

Minrebroederstraat, 30 

Minstroom, 50, 237

Mocoroht, 205

Modder Beek, 104

Moersbergen (kasteel), 164, 166,

177, 178, 226, 259

Moesgracht, 31

Molen De Valk, 71

Molen Rijn en Lek, 45

Molenbosch (buitenplaats), 176-177

Molenland, 359

Molenstraat, 34

Molenvliet, 266, 279, 284, 336-337,

341-342, 359

Molenweg, 60, 214

Monnikendam, 410

Monnikenhof, Het, 339

Monnikenhof (polder), 345

Monnikenwetering, 48

Montfoort (kasteel), 70, 157, 159-160,

162-163

Montfoort, 12, 16, 20-22, 29, 39, 46-

47, 64, 70-71, 78, 83, 86, 122, 164,

166, 191, 265-266, 279-280, 282, 284-

285, 287, 323-324, 338, 341-342, 345

Montfoortse Vaart, 47

Montgomeryweg, 151

Moorsterbeek, 110, 407

Moravië, 146

Moreelsepark, 31, 237

Morgenster, 31

Muiden, 16, 29, 46, 53-55, 102, 114-

115, 117, 120, 134, 140, 289, 296, 342

Muiderslot (kasteel), 163

Munnikewetering, 408

Munster (Oud-), 14, 34, 279, 339, 401

Münster, 12, 61, 66, 102, 117

Muntbrug, 56

Muntstraat, 37

Muurhuizen, 33

Muyeveld (polder), 374

Muyeveldsche Wetering, 374

N

N201, 71, 305, 360-361

N210, 71, 337

N212, 71, 265, 287, 356, 360-361

N224, 68

N225, 62, 74, 82, 176-178, 207

N226, 68

N227, 68

N229, 71, 261

N230, 303

N237, 61, 176-177, 186-187

N238, 68

Naald van Waterloo, 218

Naarden, 66, 68, 79, 86, 117, 121, 125

Naardermeer, 53, 115

Nachtdijk, 251

Nadorst, De (herberg), 23

Natewisch (kasteel), 162, 312-313, 321

Nationaal Militair Museum, 9, 145,

151, 153, 233

Nattegatsloot, 110

Neckardreef, 84

Nederduisterwetering, 389

Nedereindse Vaart, 303, 365, 374

Nedereindseweg, 164, 336, 342, 365

Nedereng, 210

Neder-Germanië, 91, 95

Nederhof, 36, 257, 321

Nederhorst den Berg, 14, 16, 55, 290

Nederkwartier, 20

Nederland, 9, 11-12, 22, 25, 27, 33, 44,

67, 71, 72, 75-76, 81, 87, 90, 92, 94,

95, 97, 98, 108-109, 129, 132, 139,

148-153, 167, 173, 190, 221, 230, 234,

356, 364, 393

Nederlands Indië, 149, 230

Nederlangbroek, 39, 255, 257

Nederrijn, 15-16, 36, 45, 49-50, 59, 61,

69, 101-102, 104, 107-108, 110, 134,

161, 194, 197, 211, 221, 226, 229, 307,

309, 311, 313-319, 321, 324, 399, 408,

411, 413

Nedersticht, 12, 14, 63, 158, 162, 249,

257, 391

Nederstraat, 62, 207

Nellestein, Graftombe van, 227

Nes, Huis De, (buitenplaats), 55, 174

Nessersluis, 359-360

Nesservaart, 55

Netelenberg, 379

Niënhof (buitenplaats), 177, 190

Nieuw Amelisweerd (buitenplaats),

172, 187, 190, 257, 262

Nieuw Cronenburgh (buitenplaats),

174, 298

Nieuwdorp, 149

Nieuwe Grift, 53

Nieuwe Hollandse Waterlinie, 8-9,

52, 89, 107-108, 111, 122, 124-125, 128-

132, 134, 137-141, 144, 147, 187. 196,

235, 260, 289, 304, 307, 317, 323, 342,

345, 365, 375-376

Nieuwe Rijn, 54, 336

Nieuwe Schutsluis, 343

Nieuwe Steenweg, 61, 214

Nieuwe Wegh, 389

Nieuwe Wetering, 55, 289, 296

Nieuwe Zandweg, 71

Nieuwegein, 323, 335, 345

Nieuwegracht, 30

Nieuwer-ter-Aa, 54-55

Nieuwerbrug, 78, 117

Nieuwerhoek (buitenplaats), 174,

297, 374

Nieuwersluis, 42, 55, 81-82, 114-115,

117, 122, 125, 128-129, 173-174, 289,

296, 300-301, 304, 361

Nieuwer ter Aa, 174

Nieuw-Hogerlust (buitenplaats), 174

Nieuwkoop, 347

Nieuwland, 389, 396

Nieuwlandseweg, 389

Nieuwlicht (Karthuizerklooster), 166,

400

Nieuwpoort, 39, 117

Nieuwpoortstraat (Wijk bij Duurste-

de), 37

Nieuwstad, 37

Nieuwstraat, 37

Nifterlake, 289

Nigtevecht, 55-56, 64, 117, 140, 142,

174, 289, 301, 304

Nijendal (buitenplaats), 177

Nijenrode (kasteel), 21, 26, 297, 300,

303

Nijevelt (kasteel), 281, 283

Nijkerk, 66, 109, 391

Nijmegen, 29, 61, 82, 87, 95-96, 99

Nimmerdor (buitenplaats), 222

Noord Houdringe, 212, 214, 226

Noord IJsseldijk, 279, 284, 287, 314,

316, 325, 336

Noord Zevender Wetering, 26, 336

Noordelijke Nederlanden, 46

Noorder Lekdijk, 22, 50, 134, 312, 314

Noorderpark, 377

Noorderstraat, 392

Noord-Holland, 18, 22, 142

Noordhout, 229

Noord-Polsbroek, 16, 20 

Noordweg, 210, 252

Noordzee, 46, 49, 266

Noordzeekanaal, 56

Noordzijdse Kade, 325, 336

Noviomagum, zie Nijmegen

O

O.L. Vrouwe toren, 33, 43, 145

O.L. Vrouwekapel, 33

Obergermanisch-Raetische Limes,

94

Ochten, 107

Odijk, 41, 51-52, 178, 237, 251-253,

260-262

Odijker Meent, 251

Odijkersteeg, 255

Odijkerweg, 256

Oever, 37 

Oeverstraat, 37 

Officierscasino, 151

Omleidingskanaal, 107, 113, 413-414

Ondiep, 21, 305

Oog in Al, 53, 263

Oortjespad, 356

Oostbroek, 19, 21, 61, 176-177, 212,

214, 255, 257, 261, 299, 339, 366, 373,

375-376, 407

Oostdijk, 110

Oostenrijk, 87, 93, 104, 106

Oosterlaak, 235

Oosterspoorweg, 79, 81

Oosterstraat, 392

Oostmaat, 389, 395-396

Oostromsdijkje, 252, 258

Oostsingel, 84, 388, 397

Oostveen, 16, 19, 21, 186, 212, 290,

373-375, 390

Oostzee, 54, 290

Oostzeelanden, 49, 232, 289, 357

Opgaande Wetering, 391

Opgooi, 249, 257

Opstal, Den, 367

Opweg, 279

Ossenwaard, 52, 251, 321

Otterspoor (buitenplaats), 173

Otterspoorbroek (polder), 349

Otterspoorbroeksedijk, 349

Otterspoordam, 54

Oud Amelisweerd (buitenplaats),

99, 172, 187, 190, 257, 262

Oud Eemnesserweg, 213

Oud Kamerik, 356

Oud Kerkhof, 348

Oud Leusden, 32, 62, 205, 210, 215,

222, 229

Oud Over (buitenplaats), 174
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Oud-Wulfse Wetering, 237

Oud-Zuilen, 172-173, 289, 303

Oudaen (kasteel), 162, 290, 297, 300

Oude Arnhemse Bovenweg, 62

Oude Arnhemseweg, 61-62

Oude Driebergseweg, 215

Oude Gein (kasteel), 265

Oude Grachtje, 48, 212, 392

Oude Hollandse Waterlinie, 8, 89,

102, 104, 110, 114-125, 132, 134, 196,

265, 282-284, 289, 296, 316, 342, 360

Oude Holle Weg, 107

Oude Lageweg, 31, 62

Oude Meije, 347, 349, 356-357, 359,

361

Oude Remise, 82

Oude Rijn, 4, 6-8, 14, 25, 39, 46, 49,

52-54, 59, 61, 68, 76, 90, 97-100, 117,

120-121, 162-165, 191, 197, 252, 261,

264-287, 324, 347-349, 356, 359, 365

Oude Rijndijk, 37, 285

Oude Slootse Weg, 337

Oude Tempel, De (buitenplaats), 187

Oude Tochtsloot, 389

Oude Utrechtse weg, 215

Oude Utrechtse Weglaanstraat, 210

Oude Veenendaalseweg, 216

Oude Water, 265

Oude Waver, 140, 347

Oude Wetering, 279-281, 393

Oude Woudenbergse Zandweg, 68,

215

Oude Zederik, 342

Oudedijk, 347

Oudegein, 26, 323-324, 341

Oudegracht, 29-31, 50, 236, 248-249,

290

Oudeland, 21, 26-27, 279-349

Oudenaarskade, 349

Oudenrijn (polder), 21, 74, 76, 287

Ouderhoek (buitenplaats), 174

Ouderkerk, 55, 63, 140, 300

Oudewater, 16, 18, 20, 31, 39, 46, 64,

68, 78, 82-84, 114, 117, 119-122, 157-

158, 265-267, 278, 280-285, 322, 336-

337, 341-343

Oudeweg (buitenplaats), 177

Oudeweg (Kalverstraat), 374

Oudhuizen (polder), 21, 357, 360

Oudhuizersluis, 48, 360

Oud-Maarsseveen, 21, 367, 374

Oud-Munster, 14, 34, 279, 339

Oud-Wulfseweg, 251

Oud-Wulfsewetering, 237

Oud-Zuilen, 172-173, 289, 303

Oudwulverbroek, 99

Oukoop (polder), 21, 26, 69, 297,

348, 357, 363

Oukooperdijk, 348

Ouwehand Dierenpark, 232

Over Holland (buitenplaats), 174

Over Oudland, 26, 324, 325

Over Zeldertsche Dijk, 388

Overberg, 216, 229

Overdam (buitenplaats), 174, 248

Overeindseweg, 125, 128, 131

Overeng, 210

Overijssel, 87

Overkerck (buitenplaats), 173

Overkwartier, 20

Overlangbroek, 162

Oversticht, 14, 162

Overstraat, 62

Overvecht, 236, 377

Oxfordpad, 43

P

Paasheuvel, 189, 225

Paderborn, 31

Palmerswaard, 318

Paltz, De, (buitenplaats), 210, 318

Paltzerweg, 214

Panbos, 81

Pannerdens Kanaal, 50, 315

Pantherstellung, 109

Papekop (polder), 21, 78, 280

Papekopperdijk, 279

Papendorp, 21, 267, 278

Paraplu, 224

Parijs, 67, 145, 214, 304, 342

Park Vliegbasis, 7, 89, 153, 232

Patijnpark, 232

Pavia (buitenplaats), 177

Peel-Raamstelling, 108

Peking (buitenplaats), 184, 218

Pendrecht, 287

Peperstraat, 36-37 

Persijn (buitenplaats), 375

Piet Heinlaan, 392

Pieterskerk, 30 

Pijnenburg (buitenplaats), 67, 172,

180, 183-184, 213-214, 217-218

Pijnenburgergrift, 26, 46-48, 212, 218

Pijpenvliet, 337

Plantage Willem III, 230

Plantsoensteeg, 36, 37

Plettenburg (kasteel), 165

Plofsluis, 57, 127, 131, 345

Plompetorengracht, 31

Poel, De, 348

Poeldijk, 349

Polanen (polder), 21, 26, 279

Polder Holland, 16, 298

Polder Lagebroek, 347

Polder Sticht, 16, 298

Polder te Veld, 390

Polder Vliet en Dijkveld, 336

Poldersteeg, 339

Polsbroek (polder), 26, 336-337, 342,

344

Pondskoekersluis, 48

Ponlijntje, 82

Portengen (polder), 21, 26, 347, 349

Portengse Dijk, 349

Posthoorn De (herberg), 61 

Postweg, 60, 62-63, 66-67, 82, 207,

213, 217

Postwijk (buitenplaats), 174

Potterskade, 266, 279

Praamgracht, 46-48, 172, 180, 184,

186, 212-214, 375, 392

Prattenburg (buitenplaats), 160, 163,

172, 205, 216, 225, 408, 413

Prattenburgse Bos, 229 

Predikherenkerkhof, 84

Prins Bernardlaan, 409

Prins Frederiklaan, 214

Prins Hendriksoord (buitenplaats),

184, 212

Prins Hendrikweg, 252

Prinsendijk, 117

Prinses Beatrixsluis, 56-57, 345

Prinses Irenesluis, 56-57

Proostdij, 21, 26, 305

Proostdijersluis, 360

Proostdijgerecht, 297

Proostenhuis (kasteel), 348, 357

Puntenburgerlaan, 391

Putkop, 25

Pyramide van Austerlitz, 9, 68, 145-

146, 199, 215, 230-232

Q

Queekhoven (buitenplaats), 297, 305

R

Rade Gruppel, 19, 186, 212, 366

Randdijk, 265, 278, 280, 316, 324-325,

389

Randenbroek (buitenplaats), 216,

413

Randstad, 84, 232

Rapijnen (polder), 26, 279-280

Rateles, 21, 337

Raven (polder), 278

Raven (Hoog, West), 278-279

Ravenna, 278

Ravense Kade, 267

Ravensteinse Laan, 213

Ravenswade, 267

Reedervaart, 55

Reehorst (buitenplaats), 177

Reijerscop (polder), 21, 26, 279, 280,

359

Reijerscopsche Wetering, 279, 281,

283

Reinaldaweg, M.A., 71, 265, 279, 287,

337

Reinesteijnse weg, 278

Remise, De, 82

Remmerden, 15, 178, 203, 205, 216,

313, 321

Remmerstein (buitenplaats), 172,

199, 210, 216, 225, 318, 408, 413

Renswoude (kasteel), 14, 41-42, 107,

163, 399, 411

Renswoude, 41, 68-69, 107, 109, 113,

207, 217, 399-401, 407-408, 410-411,

413

Rhenen, 12, 14-16, 20-22, 24, 28-29,

31, 33-34, 41, 43, 50, 61-62, 67-68, 74,

78, 82, 84, 86, 102, 108, 160-163, 165,

178, 199, 201, 205, 207, 210-211, 214,

216, 221, 225, 227, 229-230, 232-233,

249, 252, 260, 281, 307, 313, 316, 318,

320-321, 338, 395, 399, 408-409, 411-

413, 418-421

Rhenense Venen, 15

Rhijnauwen (kasteel), 21, 164, 187,

190, 235, 257

Rhijnestein, Cothen (kasteel), 164-

165

Rhijnspoorweg, 56, 68, 78, 304

Ridderoordspark, 232

Ridderveen, 16, 212

Rietsloot, 96, 235, 248

Rietveld (polder), 283

Rietveldse Kade, 348-349, 356

Rijkshulpschutsluis, 55, 342

Rijksstraatweg, 223, 285

Rijksweg 22 (Utrecht-Hilversum), 76

Rijksweg, zie: A

Rijn, 15, 20, 22, 25, 29-30, 34, 46, 52,

54-55, 78, 90-100, 102, 105-106, 117,

125, 197, 199, 201, 203, 205, 210-211,

235, 237, 248-249, 260, 264-267, 285,

289, 307, 310, 313, 318, 324-325, 408-

410

Rijnauwen, 129-130, 135, 137-138, 190

Rijndelta, 95, 197, 265

Rijndijk, 37, 65, 285, 307, 312

Rijnenburg (kasteel), 165, 283, 336

Rijnestein, (kasteel), 164-165, 257,

336

Rijnhuizen (kasteel), 165

Rijnhuizen, 21, 26, 165, 336, 341

Rijnland, 49, 249

Rijn-Maasdelta, 194

Rijnpoort, 50

Rijnstraat, 37, 211, 316

Rijnsweerd, 138, 261

Rijnvaart, 46, 48, 56, 304

Rijnvoort, 254

Rijnwijck (buitenplaats), 52, 76, 177,

235, 257, 261

Rijnwijk, 52

Rijnwijksche Wetering, 52

Rijnzicht, 345

Rijpikkerweert (kasteel), 324

Rijsenburg (kasteel), 158, 251

Rijsenburg, 23, 42, 84, 145-146, 177,

227

Rijsenburgselaan, 251, 257

Rijswijk, 34, 49, 91, 97

Ringweg, 389

Rode Brug, 54, 373

Rode Dorp, 232

Rode Hert, Het (herberg), 67, 82

Rodenberg, 257

Rodenbergsche Vaart, 52, 257

Roemenië, 90

Roeterswal, 18, 213, 390

Roffelaarskade, 104, 106-107, 111

Rolafweg, 317, 342

Rome, 42, 95, 229

Romeinse Rijk, 90-91, 93-96, 99, 197,

203, 235, 262

Ronde Venen, 19, 25, 39, 48, 56, 78,

117, 140, 304, 347-348, 355, 357, 359-

360, 363

Roode Haan, De, (herberg), 102, 105,

111, 193, 411-412

Roodvoet, De, 310-311, 321

Roskam, De (herberg), 183

Rotsoord, 345

Rotterdam, 50, 61, 78, 84, 285, 314

Route Impériale no. 2, 67, 304, 342

Rovérestein (buitenplaats), 186

Rozendaal, 414

Ruhrgebied, 304

Ruige Weide, 21, 279

Ruigenhoek, 129, 137, 375-376

Ruigeweidseweg, 279

Ruigenhoeksedijk, 367

Ruiterberg, De (buitenplaats), 177,

229

Rumelaarseweg, 78

Runmegen, 312

Rupelmonde (buitenplaats), 173-174,

300

Rustenhoven (buitenplaats), 186, 375

Rusthoek (buitenplaats), 194

Ruwelswal, 296

Ruwiel (kasteelplaats), 21, 163, 166,

297

Ruygenhof (buitenplaats), 174

S

Sanatorium Berg en Bosch, 232

Sandenburg (kasteel), 162, 164, 166,

179-180, 199, 235, 254, 259

Sandwijck (buitenplaats), 49, 176,

375

Schaerweijdelaan, 210

Schaerweyde (buitenplaats), 177

Schalkwijk (kasteel), 156

Schalkwijk, 23, 39, 54, 68, 78, 85, 109,

197, 261, 311, 315, 322-345

Schalkwijksche Wetering, 128, 132

Schalmdijk, 107, 410

Scandinavië, 199, 249

Scheendijk, 85, 173, 366

Schelde, 49

Schenkelkade, 337

Scherpbierstraat, 33 

Scherpenzeel, 14, 68, 102, 107, 109,

113

Scherpenzeel (kasteel), 14

Scherpenzeelseweg, 215-216, 223,

252

Scheydinge, 15

Schietbanen Leusderheide, 144

Schinkeldijk, 374

Schippersvaart, 52, 257

Schonauwen (kasteel), 21, 257, 262-

263, 339

Schoolvliet, 337, 342

Schoonerbeker Grift, 48

Schoonhoven, 16, 23, 50, 63, 70-71,

117, 307, 311-313, 321-322, 336

Schoonoord, Doorn (buitenplaats),

177, 226

Schoonoord, Zeist (buitenplaats),

178

Schothorst, 396
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Schrikslaan, 67, 219

Schuilenburg, 396

Schutterskade, 336

Schweitzerweg, dr. A., 18

Slaag, De (polder), 381, 388

Slaagseweg, 381, 388-389

Slangevecht (buitenplaats), 305

Slaperdijk, 15, 20, 25, 50, 102, 106-

107, 109-110, 113, 193, 197, 399, 411-

413

Slootdijk, 54, 289, 297

Slotlaan, 82, 216

Sluis bij Muiden, 54, 120, 134, 289,

296

Sluisdijk, 388

Sluishoef (buitenplaats), 49, 176

Smeerweg, 389

Smitsdijk, 251

Snaefsburg (kasteel), 297

Snelrewaard (polder), 21, 26, 267,

279-280

Snouckaertlaan, 391

Soest, 34, 40, 43, 48, 62-63, 66-67,

69, 81-82, 84, 86, 166, 180, 184, 209-

212, 216-218, 229, 232-233, 379, 391-

392, 410

Soestdijk (paleis), 79, 81-82, 84, 147,

159, 172, 180, 183-184, 212-213, 216-

219

Soestdijk, 39, 63, 70, 81, 180, 184

199, 212, 214, 216, 221, 392

Soestdijkerweg, 71, 86

Soestdijkseweg, 68, 186, 212

Soestduinen, 42, 81, 84, 230, 233

Soester Eng, 40, 67, 180, 210-212,

214, 232, 392

Soesterberg (vliegbasis), 9, 86, 89,

142, 144, 149, 199, 230, 232

Soesterberg, 42, 67, 81, 84, 144, 149-

151, 186-187, 199, 216-217, 229-230,

232-233

Soesterengweg, 67, 211, 214

Soesterhoogt, 217

Soesterkwartier, 396

Soesterveen, 26, 180, 233, 375

Soesterweg, 62, 391

Spakenburg, 48, 102, 104-106, 108,

110, 379, 388-389, 392-393, 395-397

Spakenburgergracht, 388, 393, 397

Spakenburgse sluis, 359

Sparrendaal (buitenplaats), 42, 52,

177, 224, 229, 257

Sparrenheuvel (buitenplaats), 177

Spees, De, 107

Spengen (polder), 21, 26, 349, 360

Spengensedijk, 349

Sperwerlaan, 214

Spieringweg, 214

Spijnderstoren, 34

Springweg, 31

Spui, Het, 33

St. Aagtensingel, 33

St. Anthoniedijk, 373

St. Crusis/Kruiskerk, 34-35

St. Janskerk, 30, 39

St. Joriskerk, 32, 162, 219

St. Paulusabdij, 30, 166, 214, 267,

389

St. Pietersplein (Rome), 42

St. Salvatorkerk, 30

Staalbergen, 71, 212

Staatsliedenkwartier, 233

Stadswetering, 53, 55, 117, 289, 296,

300

Stameren, 229

Stamerweg, 255

Starnheim (buitenplaats), 174

Steenlaan, Jan, 212

Steenstraat, 35, 251, 263

Steenwaard, 313, 320

Steenweg, 8, 34, 37, 61, 214, 248

Stelling Den Helder, 141

Stelling van Amsterdam, 8, 130, 137-

139, 141-142, 196, 347, 361

Stelling van de Gelderse Vallei, 101,

108-109, 122

Stelling van de Monden der Maas,

141

Stelling van het Hollands Diep en

het Volkerak, 141

Sterkenburg (kasteel), 21, 154, 163,

166, 180, 255, 257

Sterkenburgerlaan, 253, 255, 257

Sterrenberg (buitenplaats), 187, 217

Sterrenburg, 31

Sterreschans (buitenplaats), 54, 82,

117, 174, 296, 300, 303

Steynlaan, 84

Sticht, Het, 11, 14-16, 18-19, 23, 26-28,

31-32, 34, 39, 54, 63, 117, 155-157, 163,

166-167, 211, 213, 284, 289-290, 297-

298, 305, 307, 313, 317-318, 349, 358,

365-367, 390-391, 399, 408, 411

Stichtsche Venen, 25, 410

Stichtse Lustwarande, 60, 68, 77, 82,

168, 174, 176, 178, 199, 222, 224, 227,

233, 303, 375

Stichtse Rotonde, 76, 187, 233

Stichts-Veenendaal, 15, 19

Stifthorst (kasteel), 408

Stolwijk, 16, 322

Stompert, De, 84, 152, 209

Stormerdijk (kasteel), 165

Stort, ’t (buitenplaats), 172, 229

Stoutenburg (kasteel), 14, 20, 84,

160-162-163, 389, 408-409, 413

T

Taatsendijk, 267, 278-279

Tabaksplantage Willem III, 230

Tangh, De (buitenplaats), 210-211,

229

Te Vliet, Oudewater (kasteel), 158

Teckop (polder), 16

Ten Goye (polder), 257

Ten Halve (herberg), 67

Ter Aa, 55, 297

Ter Aase Zuwe, 68, 117, 121

Ter Eem (kasteelplaats), 20, 102, 159,

160, 391

Ter Horst (kasteel), 14, 20, 34, 160,

162, 163, 166, 399, 408

Ter Meer (kasteel), 297

Tetwijk (polder), 339

Teutoburgerwoud, 94

Texel (departement), 22

Thamen, 16

Themaat (polder), 21, 279

Thematerweg, 279

Tiel, 56, 78, 251

Tien Hoeven (polder), 255, 374

Tiendweg, 307, 337, 417

Tienhoven, 21, 26, 130, 305, 314, 339,

364, 374

Tienhovensch Kanaal/Vaart, 46, 130,

305, 366, 375

Tienhovensche Kade, 125

Tienhovensche Weg, 339

Tiuli, 210

Tolakkerweg, 68, 367, 373, 377

Tollenburg, 34 

Tolsteeg, 29, 236, 257, 279

Tolsteegpoort, 207, 251, 311, 325

Tolsteegsingel, 237

Torenlaan, 219, 221

Toutenburg (kasteel), 375

Traiectum, 59, 92-93, 97, 99, 237,

248-249

Trappenberg (Beerschoten), 227

Trecht Wegh, Den, 251

Treek, Den (buitenplaats), 190

Treekerweg, 190

Tuil, 210, 252

Tuilerbroek (polder), 213

Tuilland, 213

Tuindorp, 78, 373, 377

Tull en ’t Waal, 21, 26, 320

Tull, 339

Tuurdijk, 235, 251-252

Tuurlaak (polder), 339

Twaalf Hoeven (polder), 373

Tweede Bedijking (polder), 26, 142,

347, 360, 363

Tweede Wetering, 336, 342

Twijnstraat, 29

U

Uiletoren, 176

Uithoef, De, 279

Uithof, De, 43, 128, 138, 190, 261,

279, 361

Uithoorn, 16, 21, 140, 142

Uitweg, 125, 128, 134, 216, 315, 320,

337, 339, 342

Utrechtse Baan, 215, 223, 230

Utrechtse Bovenweg, 62

Utrechtse Heuvelrug, 8, 9, 14, 20, 31,

40, 43, 49-51, 56, 61-62, 89, 147, 155,

164-166, 172, 177, 180, 197-233, 252,

257, 260, 307, 379, 391, 399-400,

407-408, 417

Utrechtse Linie, 114-122, 125, 134,

140-141

Utrechtse Poort, De, 120, 391

Utrechtse Poststraat, 6

Utrechtse Straat, 207

Utrechtseweg (Amersfoort), 31, 61,

391

Utrechtseweg (Utrecht), 49, 53, 130,

210, 215, 260

Utrechtseweg (Zeist), 41, 48, 177

V

Vaart, De, 115

Vaartsche Rijn, 29, 31, 50, 52, 54, 56,

102, 124-125, 134, 164, 187, 236, 279,

284, 287, 304, 311, 323, 325, 336, 339,

342-343, 345

Valkenengseweg, 68

Valkenheining (buitenplaats), 174

Vallei, 27, 104, 205, 213, 224, 228

Valleikanaal, 14, 48, 84, 102, 107-108,

110-112, 197, 399, 408, 410, 413-414

Varese, 75

Vathorst, 396

Vecht, 14, 16, 19, 21, 25, 27, 29-31, 39,

46, 48-51, 53-56, 59, 61, 68, 76, 78, 85,

115, 117, 120-142, 155, 162, 164-174,

196-197, 216, 237, 248-252, 261, 284-

285, 288-305, 324, 347-349, 359, 361

Vechten, 14, 21, 54, 92, 95, 97-100,

129, 135, 137-138, 235, 251, 261, 289

Vechtestein (buitenplaats), 173

Vechtoever (buitenplaats), 173, 366

Vechtplassen, 364-277, 381

Vechtstreek, 54, 84, 300, 304, 361

Vechtvliet (buitenplaats), 173-174,

300

Vechtzigt (buitenplaats), 173

Veen- en Veldendijk (Bunschoten),

25

Veendijk, 374, 389, 392-393

Veenendaal, 15, 19, 21, 48, 62, 82, 84,

86-87, 102, 104, 108-110, 113, 199,

220, 224-225, 317, 399, 407-409, 411,

413-414

Veenendaalse Straatweg, 216, 229

Veenkade, 132, 348-349, 357, 359, 366

Veenlaan, Gerrit van, 79

Veenmolen, De, 363

Veensekom, 110

Veensteeg, 255

Veenstraat, 389

Veerstraat, 341

Veertig Hoeven, 255

Veerweg, 316

Vegtlust, 174

Vegtvliet (buitenplaats), 174, 300

Veldendijk, 25, 389, 392, 395 

Veldenstein, 317

Veldpoortstraat, 37

Veldzigt (buitenplaats), 177

Velterslaan, 289

Veluwe, 14, 27, 31, 65, 102, 197, 229,

379, 399-400, 408, 411

Venen, De, 346-363

Verbandgebouwtje, 151

Verbindingsweg, 76

Vernhese, 205

Vesting Holland, 141

Via Regia, 61, 205, 207

Viaanse Vaart, 49, 341

Vianen, 16, 18, 36-37, 39, 52, 54, 74,

83-84, 117, 174, 265, 307, 310, 312-313,

318, 321-325, 327, 329, 331, 333, 335,

340-345

Vierhoeven (polder), 337

Viesteeg, 229

Vijf Hoeven (polder), 21, 26, 337

Vijfentwintig Hoeven (polder), 255

Vijfheerenlanden

Vijftig Hoeven (polder), 255

Vijver, 32

Vijverbos, 78, 283

Vijverhof (buitenplaats), 174, 184

Vinex, 94, 97, 265, 287

Vinkenlaan, 183-184

Vinkeveen, 21, 26, 49, 71, 81, 347, 357,

360-361, 363

Vinkeveense Plassen, 71, 363

Vlasakkers, 89, 144, 147-150, 209,

214, 230, 232

Vlasakkerweg, 392

Vleuten, 21, 53, 96, 265-267, 279, 281,

283, 285

Vleuten, Huis te (kasteel), 162-163,

166, 283

Vleutense Vaart, 53, 267, 283

Vleutense Wetering, 26, 48, 53, 163,

191, 284

Vleutenseweg, 53, 267, 305

Vliegveld Soesterberg, 144, 150-151,

153, 230

Vlierstraat, 37

Vliet en Dijkveld (polder), 336

Vliet, Huis te (kasteel), 157-158, 317,

341

Vlietsloot, 123

Vlist, 323, 336, 341

Vlooswijken, 26, 279

Voetpad, Het, 104, 107

Vogelzang, 26, 232, 317, 337, 342

Volderstraat, 35, 37, 256-257

Volkel, 153

Volkerak, 141

Vollenhove, 76

Vollenhoven (buitenplaats), 43, 68-

69, 176-177, 186-187, 212, 215-216,

227

Vollenhoven (Overijssel), 14

Voogt, De (gemaal), 360

Voordaan, 375

Voordorp, 137, 366-367, 375

Voorheuvel, 216

Voorn, De (kasteel), 160, 279, 283

Voorn (park), 287

Voorst, De, (buitenplaats), 167

Voorstraat, 35-37, 39, 249, 341

Voorthuizen, 66

Voorvliet, 279

Voorzorg, 336

Vossegat, 126, 133

Vosseveld (buitenplaats), 218

Vredelust (buitenplaats), 174
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Vredenburg (kasteel), 31, 163, 297-

298

Vrederijk (buitenplaats), 174

Vrederust (buitenplaats), 174

Vreedenhoff (buitenplaats), 173-174

Vreedenoord (buitenplaats), 174

Vreeland (kasteel), 21, 31, 53, 160,

162, 164, 296-298

Vreeland, 21, 55, 172, 174, 289-290,

296-297, 301, 305

Vreeswijk, 21, 23, 50, 52, 54-57, 64, 75,

84, 102, 115, 117, 122, 125, 134, 164,

267, 307, 310-311, 314, 315-317, 321,

323, 325, 336, 341-343, 345

Vreewijk, 233

Vroeglust (buitenplaats), 174

Vronestein (kasteel), 165, 283

Vrouwenklooster, 19, 61, 186, 214,

376, 380

Vuursche, De, 56, 67, 212, 217, 390

Vuursche Dreef, 18

Vuursche Steeg, 186

Vuursche Venen, 213

Vuurscheweg, 221

Vuydijk, 106, 110, 381, 388

Vuylcop, 339

W

Waagkuil, 284

Waal, 29, 50, 55-56, 98, 107, 317, 320,

342

Waal, ’t, 314, 320, 336, 339

Waalsche Wetering, 128, 132, 323, 339

Waalsche veld, 339

Waalseweg, 336

Waalstraat, 279

Waarder (polder), 16, 279

Waardse Dijk, 267, 279

Waayenstein (kasteel), 164, 166, 178

Wafelijzer, Het, 178, 222

Wagendijk, 349

Wageningen, 15, 26, 50, 109, 225,

409

Wakkerendijk, 18, 379, 389-391, 395-

397

Walburg, 161, 203, 205, 307

Walenburg (kasteel), 166, 179-180,

257

Walkartpark, 177

Wallenberg, 146

Warnaers Hofstede, 16

Waswater, 229

Waterdal (buitenplaats), 222

Waterleidingkanaal, 85, 130

Waterleidingplas, 85

Waterlinieweg, 76, 131

Waterloo, 146-147, 218

Waterlooweg, 229

Waterstraat, 29

Watertorenweg, 251

Waver, 140, 142, 357, 360-361

Waverveen, 16, 21, 117, 357

Wayense Dijk, 237

Wede, 205

Weedijk, 388

Weerden Poelmanweg, Van, 152, 216

Weerdesteijn (kasteel), 180

Weerdpoort, 31, 55, 290

Weerdsluis, 54-55

Weerestein (buitenplaats), 173

Weersloot, 18-19, 365-366, 374

Weesp, 16, 55, 117, 140

Welgelegen, Huis (buitenplaats), 26

Werk aan de Daatselaar, 107, 111

Werk aan de Engelaar, 106-107, 111,

113

Werk aan de Glashut, 104-106, 110,

113

Werk aan de Groeneweg, 130, 132

Werk aan de Hoofddijk, 129

Werk aan de Juffersdijk, 111

Werk aan de Korte Uitweg, 125, 128

Werk aan de Roode Haan, 102, 105,

111, 193, 411-412

Werk aan de Waalse Wetering, 128,

132

Werk bij Krachtwijk, 106, 111, 395

Werk bij Maarsseveen, 129

Werk op de Asschatterkade, 104, 107,

111-112

Werk op de Roffelaarskade, 104, 106-

107, 111

Werken bij Griftestein, 132

Werkhoven, 21, 41, 51-52, 60, 71, 98,

157, 180, 237, 251, 255, 258-261, 263

Werkhovense Rijn, 98, 235, 237, 324

Werkhovenseweg, 258-259

West-Nederland 95, 98

Westbroek (polder), 21, 26, 39, 48,

109, 115, 299, 314, 365-367, 373-375,

377

Westbroekse Binnenweg, 374

Westbroekse Watermolen, 303, 365

Westdam (Woerden), 83

Westerdijk, 31

Westraven (polder), 267

Westsingel, 32

Wetering Steeg, 411

Weteringstraat, Mgr. v.d., 388

Weverssingel, 31

Weverstraat, 34

Widoc, 215

Wieksloterweg, 214

Wiel (polder), 26, 317, 337, 342

Wiericke dijk, 117, 120, 264, 359

Wiers, De (kasteel), 26

Wiersche stroomgordel, 324, 336

Wiersedijk, 325

Wij(c)k, 34, 37, 251

Wijde Begijnestraat, 31

Wijde Wetering, 381

Wijk bij Duurstede, 12, 15-16, 20-24,

26, 28-29, 34-35, 39, 43, 45-46, 49-52,

54, 56-57, 61, 69, 71, 86, 90-91, 93-94,

96-98, 100, 111, 114, 128, 162, 178,

211, 215, 227, 235, 237, 251-253, 256-

257, 260-262, 307, 310-315, 320-321,

324-326, 366

Wijkerbroek (polder), 256

Wijkersloot, 256

Wijkerweg, 78, 215, 224, 252, 255

Wijkse Veldpoort, 251

Wijnestein (kasteel), 127, 165

Wildbaan, De (buitenplaats), 117

Wilhelminapark, 232

Wilhelminasluis, 55, 342-343

Wilhelminastraat, 37

Wilhelminaweg, 74

Willem Arntsz Hoeve, 232-233

Willeskop, 21, 26, 285, 325, 336, 342

Willige Langerak, 16, 26, 316, 320,

337

Wilnis, 21, 26, 71, 81, 120-121, 357,

360-361, 363

Wilnis-Veldzijde, 360

Wilnisse Zuwe, 120, 357

Wiltenburg, 99

Winkel, 26, 140-142, 357, 361

Winterswijk, 79

Wipmolenvliet, 279

Witte Bergen, De, 391

Witte Laan, 218

Wittevrouwen, 237

Woerden (kasteel), 162-163

Woerden, 16, 18, 22, 25, 27, 37, 39,

46-47, 52-54, 63, 68, 71, 78, 83-84, 89-

91, 94, 96-97, 100, 114, 117, 119-123,

158, 164, 191, 264-266, 279, 281-285,

287, 324, 348-349, 359-361, 363

Woerdense Verlaat, 117, 120, 360

Wolvenburg, 31

Worms, 14 

Woudenberg (kasteel), 156, 408, 413

Woudenberg, 66, 68, 82, 84, 102,

105-107, 110-112, 146, 162, 164, 166,

190, 252, 400, 407-408, 412, 413-414

Woudenbergse Grift, 48, 110, 410,

412

Woudenbergse schans, 102, 105, 111,

412

Woudenbergseweg, 68, 70, 177, 217,

229, 407

Woudenbergse Zandweg

Woudschoten, 232

Woudt Wegh, 66

Wulfse Dijk, 256

Wulperhorst (buitenplaats), 52

Wulperhorsterwetering, 52

Wulverbroek (polder), 256

Wulverhorst (buitenplaats), 21, 114,

279, 283

Wyckse Wagen Wegh, de, 251

X

Xanten, 91, 95

Z

Zadelstraat, 237

Zand, ’t, 33

Zandbergen (buitenplaats), 187, 216,

222

Zandpad, 173

Zandvoort, 207

Zandweg, 37, 64, 173, 215, 249

Zederik, 342

Zederikkanaal, 49, 55, 339, 343

Zeebrug, 25

Zeevaarderspad, 114

Zeevliet, 341

Zegheweg, 408

Zegveld (gemaal), 21, 26, 117, 347-

349, 356-357, 361, 363

Zegvelderbroek, 26, 356

Zeist, 7, 19-22, 26, 49, 56, 60, 62, 68,

74, 76-77, 81, 84, 86, 89, 113, 117, 144-

149, 158, 165-168, 174, 176-178, 184,

190, 199, 207, 210, 214, 216, 217, 227,

229-233, 235, 252, 262, 375

Zeist, Slot (buitenplaats), 20, 43, 62,

74, 166-168, 174, 214, 216, 222, 235,

257, 259

Zeister Brink, 41, 210

Zeister Grift, 26, 48, 255

Zeister Rijn, 237

Zeister Spoor, 62

Zeisterbos, 177, 217, 232

Zeldert, 381, 388-389, 397

Zeldertsche Dijk, 388, 397

Zeldertsche Wetering, 379, 381, 397

Zeldertseweg, 389

Zenderpark, 345

Zes Hoeven (polder), 273

Zevender (polder), 16, 21, 26, 336,

342

Zevenhuizen, 21, 389

Zevenhuizerweg, 393

Zielhorst, 396

Zijdewetering, 336

Zinksloot, 49 

Zogdijk, 366

Zogwetering, 305, 366

Zon en Schild, 232

Zonheuvel (buitenplaats), 177

Zonnenburg, 31

Zouden Bolgerijen (polder), 339

Zouwe, 339

Zuidelijke Nederlanden, 104, 117, 121 

Zuiderzee, 14, 16, 18, 47, 54-55, 69,

102, 105-106, 108, 110, 114, 117, 117,

121, 124, 134, 197, 201, 318, 379-381,

387, 389-391, 393, 397, 408, 410, 413

Zuiderzeedijk, 106

Zuidfront, 107, 140-142

Zuid-Holland, 15, 16, 109, 165, 194,

279

Zuid-IJsseldijk, 64

Zuidsingel, 31-32

Zuidwend, 389, 391, 393

Zuidwendedijk, 390

Zuilen, Slot (kasteel), 9, 297, 299-

300

Zuilen, 21, 263, 287, 305, 349

Zuilenburg (kasteel), 162

Zuijlesteijn, 223

Zuilensteinsche Bosch, 203, 230

Zuluhal, 153

Zuringkade, 280

Zutphen, 66, 79

Zuwe, 120, 255

Zuwedijk, 339

Zuylen (Slot), 9

Zuylenveld (buitenplaats), 173

Zuylestein (kasteel), 21

Zwammerdam, 65, 96

Zwarte Dijk, 349, 356

Zwarte Water, 47-48, 373, 375, 377

Zwarteweg, 110, 255, 413

Zwerfsteneneiland, 199

Zwesen, 289

Zwezereng, 222

Zwitserland, 55

Zwitserse Huis, Het (buitenplaats),

177

Zwolle, 55, 66, 81, 107
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Tastbare Tijd 2.0, Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht is een publicatie van de provincie Utrecht,

uitgegeven door Stokerkade cultuurhistorische uitgeverij te Amsterdam.

Deze geheel herziene en sterk uitgebreide heruitgave kon gerealiseerd worden dankzij de door Provinciale 

Staten van Utrecht aangenomen motie ‘Utrecht Verhaalt’ in het voorjaar van 2014.

Tastbare Tijd 2.0 versterkt het recent gelanceerde webplatform www.utrechtaltijd.nl, dat een overzicht biedt 

van verhalen en activiteiten over het Utrechts erfgoed. 

De cultuurhistorische atlas sluit aan op de provinciale website www.provincie-utrecht.nl/chat, die informatie
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