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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 bovenlokaal karakter heeft is het een typisch provinciaal
aandachtsgebied.
De provinciale overheid heeft altijd een rol gespeeld
in de aanleg en onderhoud van landwegen en waterwegen, 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 lokaalspoorwegen en van de tramlijnen aan bod.
Ten slotte wordt aandacht gegeven aan de nutsvoorzieningen, 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 elektriciteitsvoorziening met hun kenmerkende hoogspanningsmasten 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 natuurlijke verkeersaders, die het Duitse Rijngebied met de landen aan de
Noordzee verbond. In de middeleeuwen was Utrecht de belangrijkste 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 Amsterdam, 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 weteringen, 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 moesten 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 Provinciale Waterstaat begonnen met het uitdiepen van het Tienhovensch
Kanaal. In 1869 was men tot grenspaal 20 aan de Kanaaldijk gekomen. 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.

0217 TT 1-191 nw.qxp_ 0405 chs 1-74 16-02-17 13:05 Pagina 47

INFRASTRUCTUUR

47

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.

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.
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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 Vleutensewetering als ‘Stads Waetering’ vinden we hier terug.

Turfvaarten, griften en wijken
In de Gelderse Vallei is in 1560 met stukjes en beetjes een doorlopende noord-zuidwaterweg tot stand gekomen tussen de Nederrijn en de Eem: van de Bisschop Davidsgrift (1473, hersteld in 1545)
via de Schoonebeker Grift (1550) en Monnikenwetering of Woudenbergse Grift (1560) naar de Luntersche Beek-Heiligenbergerbeek, 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, afvoerwatergangen 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 diende 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 belangrijke 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 (Demmeriksesluis). 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 verzorgden beurtschippers dagelijks vervoer, met diverse stopplaatsen. Een goed voorbeeld is de Zeister en Biltse Grift, die als zeven
meter brede watergang met jaagpad tussen 1638 en 1642 is aangelegd en in 1825 onder de naam Blikkenburgervaart werd verlengd. Nog tot ver in de 20ste eeuw kende de grift een reguliere
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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 buitenplaatsen, zoals de vaarten die uitkomen op de Langbroekerwetering 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 passagiersvervoer 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 gemeentebestuur 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 watervloeden’, 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 uiteindelijk 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

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 overlaadpunt 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.

(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 Rijswijk bouwden de Romeinen hun castellum Lefevanum. Iets meer
noordwaarts ontstond in de vroege 7de eeuw de grootste WestEuropese 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 Kromme Rijn, die vanaf de 11de eeuw al sterk verzand moet zijn geweest.

49
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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 naastgelegen sluizen en bij hoog water is de segmentschuif opgetrokken, als het
vizier van een ridderhelm, zodat de scheepvaart ongehinderd kan doorvaren. De ingenieur van Rijkswaterstaat Piet Blokland was verantwoordelijk
voor het technisch ontwerp. Bij de sobere, doelmatige wederopbouwarchitectuur waren architect Wouter Hamdorff en landschapsarchitect
Jan Bijhouwer betrokken als esthetische adviseurs. Expressieve elementen
zijn de open stalen wenteltrappen en de hoog gepositioneerde machinegebouwen voor het hijswerk.

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 moerasland (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 beschermen. 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 bisschoppelijke 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 residentie, 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 ligging 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 beurtschippers 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 overstromingen, gemiddeld om de tien jaar!
De Nederrijn-Lek buitendijks, het gedeelte tussen de dijken, is
nu onherkenbaar veranderd. Alle eilanden (middelwaarden), zandplaten 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 zomerdijk 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
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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.

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 project 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 Werkhoven. Gekozen werd voor een bypass via de Langbroekerwetering,
die bij Odijk weer in de Kromme Rijn uitkwam. Als nieuwe verbinding werd tussen Cothen en Langbroek in 1635 de Cothergrift gegraven. 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 eigenaren 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 houten vlonders en voetbruggen over de inkomende sloten en weteringen. 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.
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Het sluizencomplex Vreeswijk en het Merwedekanaal, met Vianen op de voorgrond. Luchtfoto 2003.

Via kaarsrechte vaarten haaks op de wetering konden de bouwmaterialen voor hun buitens voordelig worden aangevoerd. Hout
uit hun parkbossen ging de omgekeerde weg naar de steden. Voorbeelden zijn de Wulperhorsterwetering (voor Wulperhorst), de Rijnwijksche Wetering (voor Rijnwijk en De Breul), de Schippersvaart
(1740) voor Sparrendaal en de Rodenbergsche Vaart voor de buitenplaatsen 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 gerechten 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 ongeveer 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 losplaatsen in Cothen, Werkhoven en Odijk. Sinds de late middeleeuwen 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
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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.

Rijn dominant, ter hoogte van Vleuten. Door de afdamming van de
Kromme Rijn in 1122 kreeg de Oude Rijn minder water. Sterk toenemende 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 vaarweg 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 ontginningsbasis, werd in 1385 verbreed en opgenomen in de Oude Rijn-route.
Begin 17de eeuw werden de vele hinderlijke dammen, destijds aangelegd voor de ingewikkelde waterhuishouding, opgeruimd en vervangen 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
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derd doorgang naar de steenfabrieken. Tot de jaren 1950 bleef de
Oude Rijn-Leidsche Rijn van belang voor de lokale vrachtscheepvaart. 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 uitbreiding 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

Kaart van de Vechtstreek uit 1719 door Daniël Stoopendaal uit de
Zegepraalende Vecht.

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 Woerden. Hoge boogbruggen, de ‘quakels’, gaven de kleivetten ongehin-

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 bedijking rond 1200. Voorheen takte de rivier bij Breukelen in westelijke 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 tussen 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
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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 maakte 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 NieuwerTer-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 noordwaarts 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 vercortinge 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 liggen. 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 wisselplaats 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 Gemeenlandshuis, waar de ‘Directie van het Zand- en Jaagpad BreukelenOuderkerk’ vergaderde.

Trekschuit, houtvlot en enkele vissers op de Vecht met zicht op het Gemeenlandshuis te Nigtevecht, gravure Daniël Stoopendaal uit 1719.

In Nieuwersluis stonden rijtuigen klaar richting Vreeland. Hier
kon de reiziger kiezen tussen de route aan de oostkant via Nederhorst 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 noodzaakte 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 verdiept (2,6 meter) en de Weerdsluis bij Utrecht vergroot. De schutsluis 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
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zou grotendeels langs de Rhijnspoorweg van 1844 moeten komen
te liggen. Ondertussen was ten westen van Nigtevecht al een sluizencomplex gereed gekomen om het peilverschil tussen kanaal en
Vecht te overbruggen. De dorpen kwamen in verzet, maar het initiatief werd op 2 april 1884 door de Eerste Kamer aangenomen.

Onder toezicht van twee heren wordt met de schop en de kruiwagen het
Merwedekanaal gegraven. Foto omstreeks 1890.

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 schepen 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 hindernissen: ‘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 tracévoorstellen 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

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 overgeblevene) 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 teruggebracht 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. Scheepvaarttechnisch 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 Lekkanaal 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 onvoltooide 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.
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Amsterdam-Rijnkanaal met zicht op de Prinses Irenesluis bij hoog water in februari 2002.

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 stoomsleepvaart. De handel verdween en het werd stil in het dorp.
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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 (bisdom) Utrecht zijn belangrijkste waterwegen en heerwegen zijn aangegeven. Op de woeste gronden van de
Amersfoorder Berch moet de kaarsrechte Amersfoortseweg (1653) nog aangelegd worden. Ook Lage Vuursche (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
‘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 vermakelyk 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 harden 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.

Het is jammer dat veel gemeentebesturen in het verleden hun
oude wegen nieuwe namen hebben gegeven. Stegen werden straten, driften lanen, burgemeesters of verzetshelden werden onsterfelijk 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 Lustwarande’ noemde. Gelukkig treffen we ze nog aan, die oude toponiemen 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 tussen 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 straatwegen. Natuurlijke wegen zijn ontstaan door veelvuldig gebruik,
zoals karrensporen en holle wegen, of geven het natuurlijk reliëf
aan, zoals hoge en de lage wegen.
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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 geïntroduceerd en een netwerk werd aangelegd. Deze benadering is nog
steeds uitgangspunt bij wegenplanning. Hoewel deze rijks- en
provinciale wegen nu regelmatig aangepaste administratieve letters en nummers krijgen, hebben veel wegen op de huidige topografische 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 Amersfoortseweg 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 verdwijnen doen ze zelden, of er moet wel een zeer rigoureuze verstedelijking of herverkaveling over heen gegaan zijn. Een enkele keer zien
we op historische kaarten een naamwijziging die duidt op routeverandering. 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 onderscheid van de oude route over de Hoofddijk via het klooster Oostbroek 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

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.

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 RijnLeidsche 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 alternatieve 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 wegennet 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 wintermaanden geheel gestaakt. De dienst Utrecht-Den Bosch functioneerde 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
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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.

aan het begin van dit hoofdstuk blijkt dat nog eind 18de eeuw
tussen Utrecht en Rhenen afwisselend een zomer- en een winterroute 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 dorpen 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 bovenweg omgelegd. Bij Doorn is het oude tracé in 1838 noordwaarts verlegd (bajonetaansluiting via de Drift) voor de aanleg van de buitenplaats Der Hirtler. Tussen Doorn en Leersum loopt de benedenweg
juist aan de zuidkant van de N225. Bij Elst is de Franseweg, de vroegere 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 Laantje-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 sporenbundels 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 OudLeusden, 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.
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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.

Heerwegen
Heerwegen, ook heerstraten of heerbanen genoemd, zijn openbare
rijwegen die bestemd zijn voor het interlokale verkeer. Openbaarheid 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 standaardisatie 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 voorkwamen, 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 werden 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
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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 passerende 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 zandweg ernaast kreeg. De weg tussen Utrecht en Vreeswijk was volgens 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 transport 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 Hollandse zeeoorlogen werd belasting geheven op alle in- en uitgaande goederen die over de ‘routes en heerebaanen’ werden vervoerd.
Door de Admiraliteit te Amsterdam werd in 1736 een lijst vastgesteld 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.
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De Hogeweg richting Amersfoort was een ‘Hessenweg’. Rechts het Lazarushuis tegenover een tabaksschuur. Tekening door Paul van Liender uit 1758.

ook de Hessenwegen voorkomen. Opvallend is dat hierin niet de
Woudt Wegh, de weg van Utrecht via Woudenberg en Scherpenzeel 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 Hessenwagens. Van hier liep een Hessenweg naar Zwolle, evenals
Amersfoort een overslagplaats van goederen naar Amsterdam.
Ongeveer evenwijdig aan de postweg Amersfoort-VoorthuizenDeventer 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 werden 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

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

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 Amsterdam. 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, aangeduid 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 Hilversum, langs de buitenplaats Pijnenburg, door Soesterberg en Austerlitz (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 Utrechtse 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 afstandsmaat: 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 snelverkeer 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 secundaire wegen, moet mijns inziens te maken hebben gehad met de briefzendingen 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 keienbestrating kreeg, was er in de provincie geen verharde weg te
bekennen. In heel Nederland was rond 1800 nog geen 200 kilometer 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
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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 vanwege financieringsproblemen het aantal grote rijkswegen gehalveerd. De grote wegen kregen twee klassen, waarbij de tweede klasse onder beheer van de provincies werd gesteld. In de provincie
Utrecht degradeerden twee wegen naar de tweede klasse: de dijkweg tussen De Meern en Oudewater en, merkwaardig genoeg, de
elementaire verbinding tussen Utrecht en Den Bosch over Houten, Schalkwijk en Culemborg.
De rijkswegen, de zogenaamde ‘grote wegen der 1ste klasse’,
werden allemaal vóór 1830 bestraat. In Baarn zorgden rijke buitenplaatseigenaren 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’ aanbesteed. 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-HoutenSchalkwijk-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 terugverdiend 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 buitenplaatseigenaren 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 Embranchementsweg (= aftakking).
Doorgaans waren het bestaande wegen of paden die verhard werden en hier en daar rechtgetrokken of verkort. Een interessant voorbeeld 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 kaarsrecht, in aansluiting op de rijksweg bij Leersum. Stimulans voor de
bestrating van deze grindweg was de opening van station Maarsbergen 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 eigenaren 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 onderdoorgang 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 kleiweg 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 Vinkeveen naar Utrecht, de Ter Aase Zuwe, lag op een zeer smalle zuwe
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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’.

die volgens een enquête uit 1815 ‘bij zware regen dadelijk doorweekt
wordende en alsdan volstrekt inpassabel’ was en die door de verantwoordelijke ingelanden van polder Oukoop volgens het gemeentebestuur ‘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 provinciale 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) onderhoudsplichtig 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 noordzuidroute 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 Wereldoorlog 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 straatwegen. 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 tenminste één zijde te voorzien van een fietspad. Het rijk veegde het
plan van tafel vanwege het niet van te voren overlegde voorstel, dat
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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.

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 letters 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-Oudewater 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
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unieke rotonde bij Utrecht die sinds eind jaren dertig het fietsverkeer via een tunnel onder het autoverkeer door leidt.
Nog net voor de oorlog kwam de in 1927 geplande weg Heemstede-Hilversum (N201) tot stand, op het stuk door de Vinkeveense
Plassen tussen Vinkeveen en Loenersloot na. Op last van de Duitsers, 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 uitgevoerde ir. Enschedeweg (N212), een noord-zuidverbinding tussen
Wilnis en Woerden, een verbetering van de weg Linschoten-Montfoort (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 achterkaden 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.

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.

In de jaren 1960 lag het accent op asfaltering van alle klinkerwegen 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

Boven • De Soestdijkerweg bij hoeve Staalbergen tegenover de Dolderseweg, omstreeks 1930.
Onder • De nieuwe provinciale betonweg langs Staalbergen kort na de
voltooiing in 1931. De oude weg links is tot fietspad ingericht.

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-
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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 aantal 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 fietspaden 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 Nederlandsche 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 fietspaden. In 1919 verscheen de bekende ANWB-paddestoel als richtingwijzer 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 aanleggen. Mooi voorbeeld is de rijwielpadvereniging ‘Utrecht met Omstreken’ (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 zesdaagse wandeltocht is de oudste route van de ANWB en werd met
700 bordjes geheel bewegwijzerd, inclusief vier stenen ‘oriënteertafels’. 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 overheidshanden 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 populariteit van de fiets en onze goede spoor- en vaarverbindingen. Toch
zaten wij in de voorhoede van de autowegenaanleg. Mobiliteit (doorstroming) 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 snelwegenstelsel. 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 wegenbeleid. Het plan was om de dorpskern van Zeist te mijden. Daarom
moest het nieuwe 35 meter brede tracé van de N225 bij de buitenplaats Ma Retraite zuidwaarts afbuigen, de ridderhofstad Kersbergen 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 noordkant 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 wederopbouwplan 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 Autosnelwegen (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 definitie 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 aangepast Rijkswegenplan: 500 km meer rijksweg en verlichting van
de druk op Utrecht en Amersfoort door aanleg van de wegknooppunten Oudenrijn en Hoevelaken.
De genoemde rijksweg 12 tussen Den Haag en Utrecht was aanvankelijk 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 rijbanen, 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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Kaart Rijkswegenplan 1932 als uitwerking van het rijkswegenplan van 1927.

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:
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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.

Oudenrijn. De eenvoudige rotonde in de polder groeide tussen 1965
en 1968 uit tot een klaverblad en transformeerde in 1996 tot de huidige klaverturbine met een netwerk van fly overs. Hier vinden we
nog een landelijke primeur: op zondag 29 mei 1955, Eerste Pinksterdag, 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 bermtoeristen 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 hopelijk snelle terugtocht kreeg de weg als snel de bijnaam het ‘Hazepad’. In februari 1944 was de weg tot Bunnik gereed, maar voor de
Duitse terugtocht was deze niet klaar. Na de oorlog hield men rekening 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 AmsterdamUtrecht als tweede in de planning. Net als de oude rijksweg langs
de Leidsche en Oude Rijn was de weg langs de Vecht niet te verbreden, 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 worden. 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 Waterlinieweg tussen rijksweg 12 en de Berekuil (1939-1944) aangelegd worden. 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 belangrijkste 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-Amersfoort. Eerst werd in 1963 de zuidelijke rondweg van Amersfoort
naar Hoevelaken met de fraai ingepaste Stichtse Rotonde aangelegd. 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.
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SPOORWEGEN

‘Ten gevolge van den aanleg en het vervolgens in werking brengen
van den Rijn-Spoorweg van Amsterdam over Utrecht naar

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 ondergeschikt. 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 spoorwegknooppunt 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. Illustratief is de sterke inkorting van de reistijden. Over de reis tussen
Baarn en Amsterdam deed de postkoets vier uur. De eerste trein

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.

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 provincie 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-
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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 Haarlemmermeerlijnen 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-ArnhemKeulen 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 staatskapitaal 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 Amsterdamsestraatweg. 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 noordelijker 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 Amsterdamse 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 gefinancierde 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 worden voor andere spoorwegwerken in het land. De Maarnse Zanderij startte officieel in 1865. In 1901 kwam hier een uitgestrekt rangeeremplacement 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 spoorwegverleden. Wat ook nog herinnert aan de oudste spoorlijn van de
provincie is het eenvoudige spoorwachterhuisje 13 aan de Rumelaarseweg 33, een zeldzaam geworden object, vanaf de A12 gelukkig nog steeds te zien.

Utrecht-Woerden-Rotterdam, Woerden-HarmelenBreukelen 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 Harmelen in 1936 gesloten. Door opkomst van het wegverkeer nam het
aantal reizigers af en ‘de spoorwegen’ moest bezuinigen in de crisistijd. Bij Kromwijk, ten zuidwesten van Woerden, kreeg de spoorlijn
in 1878 een aftakking naar Leiden. Een plan uit 1911 om de lijn Woerden-Dordrecht aan te leggen, dwars door de Lopikerwaard, kwam
niet verder dan de tekentafel. Woerden werd een belangrijk overstappunt en kreeg in 1913 een station met wachtkamers op de verdieping 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 uitgebaggerd, 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 spoorverdubbeling moest station Houten wijken. Dankzij een behoudsactie 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 wachterswoningen. Toen in 1968 de automatische beveiliging werd doorgevoerd,
werden ook de resterende wachtershuizen buiten bedrijf gesteld.
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Boven • Rangeerterrein Maarn begin jaren 1930. Boven de rij arbeiderswoningen aan de Bergweg.
Rechts • Het Maarnse Gat met het Zwerfsteneneiland. Foto uit 2002.

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
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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-ZwolleKampen
Gelijktijdig met de Oosterspoorweg kwam ook zijtak van Hilversum naar Utrecht-Maliebaan (en later naar Utrecht-Lunetten) tot
stand, met een station in Maartensdijk. Deze zeer snel op particulier initiatief aangelegde lijn, die ook aansluiting gaf op de Staatsspoorlijn 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 bovenleidingportalen. 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’ tussen Utrecht over Amersfoort naar Zwolle weten te realiseren. Hiervoor was de Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij (NCS)
opgericht. In 1865 werd Kampen bereikt. Uit zuinigheidsoverwegingen 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 werden. 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 station 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 verhogen en nog eens tweeduizend gulden schadeloosstelling te betalen 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 buurtspoorwegen. 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 maatschappijen. Vervolgens opende de Nederlandsche Buurtspoorweg Maatschappij (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

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.

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 plannen 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 Uithoorn, om via een bochtig tracé met stations in Mijdrecht, Wilnis en
Vinkeveen, niet in Breukelen, maar in Nieuwersluis aan te sluiten
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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 personenvervoer. 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 Haarlemmermeerlijn 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’ DordrechtNijmegen, 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 rechtstreeks over Nijmegen naar Keulen gereden worden. In Woudenberg, Veenendaal en Rhenen kwamen stations en, bij de overgangen maar liefst 31 identieke baanwachterswoningen, met wachtpost
44 bij Leusden als halte. Op 17 februari 1886 ging de lijn op feestelijke 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 Volkswagenterrein van Pon te Leusden, bleef nog in gebruik. De sporen
zijn nu goeddeels opgebroken. Van de stations resteert alleen Woudenberg met het grote emplacement, dat bedoeld was voor de aanvoer van troepen en als opslagplaats van wapentuig voor de Grebbelinie. In 1981 is het laatste deel van de spoorlijn bij Rhenen weer in
gebruik genomen voor personenvervoer vanuit Utrecht.

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-RhenenArnhem en heeft tussen 1879 en 1949 bestaan. Deze heeft het opkomende 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 tramlijnen 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.

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 determineren 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).

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

‘Het ontbreken van waterleiding heeft wantoestanden op het

Stadsgas

gebied van volksgezondheid tengevolge, houdt het levenspeil der

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 steenkool. 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 primeur 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 binnensteden waren aantrekkelijke locaties, vanwege de kolenaanvoer

bevolking laag, doet afbreuk aan de mogelijkheden van industrialisatie, remt de verbetering van landbouw en veeteelt, verhoogt het
risico van kapitaalvernietiging door brand, belemmert de ontplooiing van het vreemdelingenverkeer en strookt in sommige gevallen
niet met de militaire belangen.’
Brief uit 1954 van de inspecteur voor de volksgezondheid

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 Hollandsche 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
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De Baarnse gasfabriek uit 1877 met de beeldbepalende gashouders te midden van de arbeidersbuurten. De Gaslaan herinnert nog aan deze situatie.
Tot 1924 stond hier ook een kleine elektriciteitscentrale. Foto omstreeks 1949.

met Leersum werd niet zo’n succes en tien jaar later werden beide
plaatsen aan het gasnet van Veenendaal gekoppeld. Deze expanderende industrieplaats had sinds 1906 een gasfabriek aan de Kerkewijk. Na de ontploffing van een gashouder in 1954 werd de productie 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, Driebergen en Doorn op het Zeister gasnet aangesloten. Aan de Steynlaan verrees in 1932 een moderne toonzaal met demonstratieruimte, 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 pijpleiding naar de stad. Al gauw was dat niet voldoende voor het groeiend 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 pompstation, 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 onderhandelingen 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’ leidingwater ging zorgen. De snel opkomende forenzenplaatsen Bilthoven (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 Veenendaalsche 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 robuuste vierkante watertoren (1935), compleet met hotel en een uitzichttorentje met hoog puntdak.
Sommige buitenplaatseigenaren konden zich een eigen watertoren permitteren. Cacaofabrikant Blooker zette in 1897 een watertoren op zijn ijskelder, bankier Van Loon hees zijn vlag op een vijftien 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 boerenbevolking 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 waterleidingbedrijven. Woerden had al in 1906 een eigen bedrijf met een
kleine watertoren, die als decoratief tuinornament in een wandelpark 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 lanceerde 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 gestimuleerd, 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)
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Links • Watertoren in Bilthoven uit 1926 van architect H.F. Mertens.

Rechts • Watertoren in Mijdrecht uit 1937 van ingenieursbureau MABEG.

uiterst sober vormgegeven watertorens. Schalkwijk kreeg een
pompstation.
Na de oorlog centraliseerde het provinciaal bestuur de drinkwatervoorziening en richtte in 1957 samen met de gemeente
Utrecht het Waterleidingbedrijf Midden Nederland (WMN) op,
sinds 2002 Hydron Midden-Nederland geheten en in 2006 opgegaan in Vitens, de grootste van de tien waterleidingbedrijven in ons
land. Als laatste particuliere waterleidingbedrijf is Doorn uiteindelijk 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 fungeren ze als vertrouwde markeringspunten in het landschap.
Tot slot moet nog een bijzonder element moet genoemd worden: het Waterleidingkanaal ten oosten van de Vecht. Sinds 1886
begon Amsterdam Vechtwater in te nemen voor hun drinkwatervoorziening. 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 afgescheiden 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 Scheendijk tot aan de Waterleidingplas en in 1958 in gebruik genomen.

Elektriciteit
Water kan je zien, gas kun je ruiken, maar elektriciteit hoor je hooguit brommen achter een gesloten stalen deur. Ondanks onbegrip
en achterdocht tegenover deze geheimzinnige energie en concurrentie van het stadsgas, heeft de elektriciteitsvoorziening zich in
een razend tempo door de provincie verspreid, sneller dan de aanleg 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 vooruitgang 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
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Transformatorhuisje in zakelijk expressionisme-stijl uit 1934 aan de
Julianalaan te Montfoort.

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 elektriciteitsnet. 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.

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

elektriciteitscentrales produceerden gelijkstroom en moesten dus
dicht bij de afnemers komen te staan.
Maar liefst een kwart van het totale aantal centrales in Nederland (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 villadorp van elektriciteit. Een gelijkstroomcentrale volgde in Driebergen ( 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 gasfabriek (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 intercommunale stroomlevering was een feit. Draaistroom of driefasen-

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 nieuwe grote centrale aan het Merwedekanaal de opwekking verzorgde.
Vanaf 1919 werden vele lokale netten overgenomen en werd de elektrificatie 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 laagspanningslijnen omhoog hielden. De laatste paal werd in 1991 aan de
Lekdijk uit de grond getrokken.
Toenemend gebruik leidde eind jaren twintig tot capaciteitsverhoging 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 Amersfoort-Veenendaal. Aanvankelijk wilde PUEM deze verbinding vanwege 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.
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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 kVluchtlijn tussen de centrales van Utrecht en Nijmegen langs Driebergen en Veenendaal tot stand. Begin jaren zeventig volgde verdere uitbreiding en koppeling met de Utrecht-Amersfoort-Bunschoten-Flevocentrale (1973) en Utrecht-Breukelen-Diemen (1974).
Samen hadden deze drie 150 kV-lijnen van het FGU-net (FlevolandGelderland-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 masten 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 toegepast, 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 gelijkbenige 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.

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 bliksemdraden dragen. In het midden een extra verzwaarde mast.

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 bedrijfsverzamelgebouw het centrum vormt van de gelijknamige woonwijk. 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 (19551965) is de zendmast in 2013 als rijksmonument voorgedragen.

