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Woord vooraf

Waar zouden we zijn zonder water?

Dit jaar vieren de Vereniging van Vrienden van het Gooi en de Stichting Tussen Vecht en Eem
respectievelijk hun 75-jarig en 40-jarig bestaan. 2010 Is door de UNESCO ook uitgeroepen tot
het Jaar van de Biodiversiteit, terwijl Land & Water tevens het thema is van de landelijke Week
van de geschiedenis 2010 (16-23 oktober). Om hun lustra te vieren organiseren beide bevriende
organisaties samen op zaterdag 16 oktober een symposium onder de titel ‘Hoe bepaalt water
het landschap tussen Vecht en Eem? -  verleden, heden, toekomst’. Voor de redacties van de
twee tijdschriften Vrienden van 't Gooi’ en ‘Tussen Vecht en Eem -  tijdschrift voor regionale
geschiedenis’ was er dan ook reden genoeg om gezamenlijk een publicatie uit te brengen
waarin hun beider invalshoeken -  geschiedenis en actualiteit van het water -  to t hun recht
zouden komen.

Water is een van de elementen die in belangrijke mate bijdragen aan de biodiversiteit, en is
de meest en over de gehele aarde voorkomende vloeistof. Deze is onmisbaar voor alles wat
leeft en het aantal functies dat er door wordt vervuld, is legio. Het menselijk lichaam bestaat
voor 65X uit water. Ons taalgebruik is ermee doorspekt. Miljoenen mensen verdienen er hun
brood mee; om het bezit en gebruik ervan zijn oorlogen ontstaan.

Daarbij heeft water in de geschiedenis van ons land een beslissende rol gespeeld op
landschappelijk, politiek en economisch gebied. Meer dan tw intig eeuwen hebben de
Nederlanders strijd met het water gevoerd en er profijt van getrokken. Voor ons gebied
speelde die strijd zich vooral af in de flanken -  de Vechtstreek en Eemland -  al had uiteraard
ook het middenstuk, 't Gooi, er veel mee van doen.

Vanuit hun beider invalshoeken komen de twee redacties in dit boek met een reeks
artikelen, waarin allerlei aspecten van het water worden behandeld zoals: waterbeweging als
geologische basis, de relatie van natuur, landschap en milieu, het ingrijpen van de mens in de
waterhuishouding, water en economie, bestuurlijke conflicten rond water, water en het
dagelijkse leven en water als verdedigingsmiddel. Tussen de artikelen door worden enkele
korte stukjes gewijd aan Lieux de memoire, waterplekjes die herinneren aan vroeger tijden. De
twee waterschappen in ons gebied geven een beschrijving van hun archieven voor verder
onderzoek en to t slot komen we met tips voor uitstapjes te voet, per fiets of met een boot in
de streek tussen Vecht en Eem met haar prachtige landschap en spannende geschiedenis.

Dick Jonkers & Henk Michielse
hoofdredacteuren
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De dreiging vanuit de zee
Het Hoogheemraadschap van Zeeburg en de Diemerdijk 1400-1800

Cerard van de Ven

Toen ik welgemoed aan een artikel begon over de dijkzorg in de Vechtstreek werd me al
spoedig duidelijk dat ik slechts enkele aspecten kon behandelen. Ten eerste besefte ik, dat
waterstaatsgeschiedenis een heel gespecialiseerd onderdeel is van de geschiedbeoefening.
Hierdoor was ik verplicht tal van begrippen uit te leggen voordat ik kon beginnen met een

beschrijving van de dijkzorg van een hoogheemraadschap. Tenslotte begreep ik, dat ik me
moest beperken. Ik heb daarom besloten slechts aandacht te besteden aan het belangrijke
Hoogheemraadschap van Zeeburg en de Diemerdijk.

Omstreeks 1200 verdween de landrug tussen
West-Friesland en Friesland. De Zuiderzee ont
stond. Er kwam extra ruimte voor de eb- en
vloedstromen, een kom.’ Hoe groter de kom
hoe meer hij toegankelijk was voor de getijden,
de zogeheten komberging. Door eb en vloed
werden geulen uitgeschuurd. Die zorgden er
voor, dat de eb en vloedstromen zich gemakke
lijker konden voortplanten. De weerstand die
zo’n stroom in de geul ondervond, nam af met
toenemende diepte. Het getij kon zich daardoor
in het geulenstelsel steeds beter ontwikkelen. In
de Zuiderzee werden de vloedstanden hoger en
de ebstanden lager. Door de toegenomen in
vloed van de getijden werd ook veel veenland
langs de oevers weggeslagen waardoor de kom
groter werd, de getijstromen weer toenamen en
dus de geulen weer dieper werden uitge
schuurd. Dit veroorzaakte weer een vergroting
van de komberging. Een zichzelf versterkend
proces.

Hierbij kwam nog het gevaar van stormvloe
den. Bij storm uit het noordwesten worden via
de brede toegang tussen Schotland en Noorwe
gen gigantische hoeveelheden water de Noord
zee ingeblazen. In het zuiden is de straat van
Dover smal; slechts weinig water kan hier naar
de Atlantische Oceaan ontsnappen. Was de
Noordzee erg diep dan kon het water via een te
genstroom langs de bodem terugvloeien naar
het Noorden. Doordat dit onmogelijk is wordt
langs onze kusten het water wel drie to t vier

meter opgezet. Dit was vooral gevaarlijk als de
storm tegelijkertijd optrad met een hoge vloed-
stand.

Het stormvloedeffect werd versterkt in de
Zuiderzee. De zee was erg ondiep en door de
aaneengesloten kustlijn kon het water geen
kant op. De waterspiegel aan de zuidkust stond
door opwaaiing ruim een meter hoger dan bij
Wieringen.2 De situatie verergerde nog, doordat
bij storm in deze ondiepe zee zeer grote golven
ontstonden. De uitbreiding van de Zuiderzee is
gestuit door de aanleg van dijken.

De dijk tussen Amsterdam en Muiderberg

Het laaggelegen gebied tussen Amsterdam en
Muiderberg werd beschermd door een dijk. De
ze dijk had geen voorland meer. Bij stormvloe
den beukten de golven ongeremd tegen het
dijklichaam aan. In deze dijk lag bij Muiden de
uitmonding van de Vecht, die toen nog niet door
een dam met schut- en afwateringssluis was af
gesloten. De dam, de Hinderdam geheten, lag
meer naar het zuiden. In het westelijk deel van
de dijk lagen twee uitwateringssluizen, de leper-
slotersluis en de Diemerdammersluis.

Omstreeks 1400 had de Zuiderzee zich ont
wikkeld to t een gevaarlijke binnenzee. De dijk
tussen Amsterdam en Muiderberg brak herhaal
delijk door. Dijkherstel was erg moeilijk, doordat
het snel binnenstromende water diepe grondga-
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Kaart van het Hoogheemraadschap van Zeeburg en de Diemerdijk (ontwerp Maarten Sloovers, Grave).
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Ravage aan de Diemerdijk in 1651 (coll. Stichting Rijksmuseum het Zuiderzeemuseum).
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ten uitschuurde. Zo’n grondgat werd waal ge
noemd. Door de diepe waal kon de doorgebro
ken dijk niet op dezelfde plaats opnieuw opge
worpen worden. De waal werd buitengedijkt als
de dijk aan de landzijde van het grondgat werd
aangelegd of binnengedijkt als de dijk aan de
zeezijde van het grondgat werd aangelegd.

Bij dijkdoorbraken in de Diemer- of de Mui-
derdijk kwam niet alleen het achterliggende
land onder water te staan, maar ook een groot
deel van Zuid-Holland. Soms overstroomde dit
gebied, doordat naast de dijken bij Muiden en
Diemen ook de Spaarndammerdijk, de zuidelijke
dijk langs het IJ, doorbrak. Maar ook als alleen
de Diemerdijk en Muiderdijk doorbraken kon dit
voor Zuid-Holland rampzalig uitpakken.

De gebeurtenissen tijdens de Allerheiligen
vloed op 1 november 1570 geven hiervan een
duidelijk beeld.3 Tijdens deze stormvloed waren
er geen gaten gevallen in de Spaarndammerdijk;
de Diemerdijk was op 13 plaatsen doorgebro
ken. In de dijk tussen Muiden en Muiderberg
waren 27 doorbraakgaten geteld. Het overstro-
mingswater stond to t aan de Oude Rijn. Het
werd slechts tegengehouden door de Hoge Rijn
dijk, een kade aan de zuidkant van dit water. De

ze dreigde door te breken en het overstro-
mingswater zou zich verder verspreiden to t aan
de Hollandsche IJssel en de Nieuwe Maas. Het
Hoogheemraadschap van Rijnland had onvol
doende mankracht om de dijk te behouden. De
stad Gouda sloeg alarm en zond een afvaardi
ging naar de Hoogheemraden van Schieland en
die van Delfland met het verzoek om hulp. De
Hoogheemraden beseften dat hun gebieden
ook gevaar liepen en zegden hulp toe. Spoedig
kwamen de gezamenlijk dijklegers van Delfland,
Schieland en Rijnland in actie en met grote
moeite werd de Hoge Rijndijk behouden.

Ook in 1625 braken dijken van Diemen tot
aan Muiderberg op verscheidene plaatsen door,
terwijl de Spaarndammerdijk gespaard bleef.4
Ook nu bereikte het overstromingswater de Ou
de Rijn. Door de oostenwind kwam er ook veel
water in het Haarlemmermeer terecht. Dit meer
was berucht vanwege de regelmatige afslag van
de oevers. Door de overvloed aan water en de
oostenwind breidde het meer zich naar het wes
ten uit. Als gevolg hiervan was er in Heemstede
veel grond weggeslagen. Ook andere gebieden
ten westen van het Haarlemmermeer kwamen
onder water te staan.
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Het dijkrecht

Het onderhoud van de dijken stoelde op het
hoefslagstelsel, waarbij de eigenaar van een per
ceel land verplicht was een bepaald dijkvak te
onderhouden. Bij ieder perceel was aangete
kend welk dijkvak door de eigenaar van dit per
ceel moest worden onderhouden. Zo’n dijkvak
werd hoefslag genoemd. De eigenaar van het
perceel met een hoefslag werd dijkplichtige ge
noemd. Boeren uit de streek voerden dit onder
houdswerk zelf uit; dit wordt onderhoud in natu-
ra genoemd. Aanzienlijke grondbezitters lieten
dit werk uitvoeren door hun pachters of huur
den hiervoor arbeiders in.

De onderhoudsverplichting zoals de hoef
slag was een normaal verschijnsel. Onderhoud
van een weg, een watergang of een stadsmuur
geschiedde door particuliere belanghebbenden.
Zo moesten de eigenaren van huizen in Amster
dam de walkant van de gracht voor hun huis
onderhouden. Niemand kon zich aan zijn hoef-
slagverplichting onttrekken, zelfs niet zij die ge
woonlijk vrijdom van belastingen hadden. In het
dijkrecht van West-Friesland wordt dit in 1339
als volgt treffend verwoord:

dat alle die ghene, die land hebben in Vries
land, is 't onze Here die Grave, is 't die Here
van Vorne, is 't cloister, is 't ridder, is ’t pape,
is 't knape, welgheboren jof porteren, die sul
len hoefslach nemen van horen lande, d’iene
gheliken den anderen, moer ‘t quaetste lant
te setten in lichten hoefslag.5

Het bestuur van de dijk stelde vast aan welke ei
sen een dijk moest voldoen; eisen over de hoog
te en breedte van de dijk en eisen wat betreft
de helling van het buiten- en binnentalud. Ook
was bepaald of de voorkant van de dijk door
houten constructies of anderszins beschermd
moest worden. Deze voorschriften werden om-
schreven als de keur van de dijk.

Bij de schouw werd door het bestuur gecon
troleerd of de dijkplichtigen hun dijk volgens de
keur onderhielden. De schouw vond plaats op

de dagen, die in de keur waren vastgesteld. De
dijkplichtigen moesten bij de schouw op de dijk
aanwezig zijn. Was de dijk niet in orde, dan wer
den aan de dijkplichtige aanwijzingen gegeven
om de dijk in orde te maken. Dit werd bij een
volgende schouw gecontroleerd. Bleef de dijk
plichtige in gebreke dan werd uiteindelijk de dijk
op kosten van de dijkplichtige door het bestuur
in orde gemaakt.

Algemene dienstplicht
Naast de onderhoudsplicht door de grondbezit
ters was ook de algemene dienstplicht van be
lang. Persoonlijke dienstverlening, de lantwere,
kon worden ingezet bij de aanleg van dijken of
bij dreigend gevaar, zoals bij de dijkverdediging.
Men kon alle ingezetenen, dus niet alleen de
grondeigenaren, oproepen voor de dijkbewa
king of om bij dreigende dijkdoorbraken de dijk
te helpen behouden. Men kon de bewoners ook
verplichten om materiaal zoals spaden en krui
wagens, maar ook paard en wagen in te zetten
bij de dijkverdediging of het repareren van de
dijk. De streek waaruit het dijkleger gerekru
teerd werd kon veel groter zijn dan het dijkplich
tig gebied.

Een derde recht was dat de overheid in die
tijden over onroerende zaken een gebruiks- en
beschikkingsrecht had ten algemenen nutte. Dit
betekende voor de dijkzorg dat de overheid bij
een dreigende dijkdoorbraak materiaal uit hui
zen mocht slopen om een dijk te verdedigen en
aarde mocht weggraven ter versteviging van de
dijk. Als na een dijkdoorbraak de dijk binnen
waarts of buitenwaarts moest worden verlegd,
werd de grond waarop de dijk op kwam te lig
gen in bezit genomen. Ook mocht de overheid
de aarde die nodig was voor de aanleg van de
nieuwe dijk laten weggraven. Deze rechten van
de overheid werden in de loop der tijden met
steeds meer waarborgen omgeven. Het werd
gebruikelijk, dat voor de in bezit name van de
grond en het wegnemen van de aarde, achteraf
schadevergoeding werd betaald.
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Het dichten van een waal in de Diemerdijk. Met man en macht wordt aan het dijkherstel gewerkt (col/. Stichting Rijks
museum het Zuiderzeemuseum).
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____________, . .

a 't Maken van Sant Sacken to t omtrent seven duijsent die inde Brueck gesoncken zijn
b Lychters ghesoncken to t 6 toe
c Een schuijt met rijsbossen tot dempingh

Het waterstaatsbestuur

De grafelijke overheid was het hoogste orgaan,
dat zich met de dijkzorg bezig hield. De grafelij
ke regering voerde belangrijke werken uit zoals
afdamming van rivierarmen en zeearmen. De
graaf kon ook een dijkleger uit een groot gebied
oproepen om een dijk te verdedigen of te hel
pen een dijkdoorbraak te dichten. Een belangrij
ke taak was het uitoefenen van het toezicht op
de lagere bestuurorganen.

Aanvankelijk waren alleen de direct achter
de dijk gelegen dorpsgebieden verantwoordelijk
voor het in stand houden van de op hun dorps-
gebied gelegen dijken. Er was dus geen apart
bestuur voor de dijk. Naast hun andere be
stuurstaken maakten schout en schepenen van
het dorp de keur voor de dijk en voerden de
schouw uit.

Als de dijken werkelijk gevaar liepen kon deze
verbrokkeling van de dijkzorg fataal zijn. De gra
felijke regering richtte dan grote waterschap
pen op. Zo’n waterschap wordt heemraadschap
genoemd omdat het college van heemraden het
belangrijkste orgaan in het waterschap was. In
de Middeleeuwen had een heemraad vooral een
rechterlijke taak. De heemraden stelden de keur
op de dijk vast en voerden de schouw uit. Zij vel
den een vonnis over een dijkplichtige, waarin
deze werd opgedragen zijn hoefslag in orde te
maken.

Bij verdere nalatigheid werd dit gedaan door
de dijkgraaf op kosten van de dijkplichtige. Van
af 1600 kregen de heemraden ook meer be
stuurlijke taken. Om zich te onderscheiden van
de heemraden van kleine polders, gingen de
heemraden van de grote waterschappen vanaf
de 17s eeuw de titel Hoogheemraad voeren.
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Het handvest
De dijkgraaf was to t 1800 geen voorzitter van
het college. Hij was de vertegenwoordiger van
de graaf die de handhaving van het dijkrecht
binnen het heemraadschap ondersteunde. Hij
inde onder meer de boeten die de heemraden
hadden opgelegd.

Bij de instelling van een heemraadschap stel
de de graaf een handvest op, dat te vergelijken
is met het verlenen van stadsrechten. In het
handvest werden de grenzen van het water
schap vastgesteld, werd aangegeven welke ta
ken het waterschap kreeg en uit welke plaatsen
of geledingen de heemraden benoemd moesten
worden. Net als een stadsbestuur was het be
stuur van een heemraadschap vrij autonoom.
Dit betekende onder meer, dat de heemraden
bepaalden welke personen de vrijgekomen be-
stuursplaatsen gingen bezetten. Ook was het
bestuur vrij om de regelgeving in het water
schap op te stellen. Vanzelfsprekend kon de gra
felijke regering ingrijpen als het bestuur niet
goed functioneerde. Het handvest kon dan aan
gepast worden of de bestuurders werden ver
vangen.

Het Heemraadschap van Zeeburg en
de Diemerdijk

Omstreeks 1400 schouwden Schout en Schepe
nen van Diemen niet alleen de dijk bij Diemen
maar ook de dijken van de buurnederzettingen.6
Zij inspecteerden de dijk to t aan de open mon
ding van de Vecht bij Muiden. Hun toezicht reik
te zelfs nog verder. Ook de westelijke dijk van
de Vecht to t de Hinderdam en een deel van de
oostelijke Vechtdijk vanaf de Hinderdam werden
door Schout en Schepenen geïnspecteerd. Om
deze reden werd deze dijk de Diemerdijk ge
noemd.

Toen na 1400 het gevaar voor dijkbreuken
steeds groter werd, probeerde het grafelijk ge
zag de dijkzorg te hervormen. Aanleiding hier

voor was de ramp van 1421 toen tijdens de Sint-
Elisabethsvloed de dijk bij lepensloot doorbrak.
Het snel binnenstromende water spoelde enke
le diepe grondgaten uit, die aaneengroeiden tot
het Nieuwe Meer. Het Nieuwe Meer werd bin
nengedijkt. Van begin af aan moest deze dijk zo
wel aan de buitenzijde door een houten rij van
palen beschermd worden. Hiernaast was ook de
rest van de dijk erg beschadigd. Bij het dijkher
stel werd besloten dat de dijk op meerdere
plaatsen door palenrijen beschermd zou moe
ten worden. Het ging boven de kracht van de
dijkplichtigen om al deze werken aan te leggen.

Het grafelijk bestuur probeerde nu ook de
grondbezitters van een groter gebied bij het
herstel van de dijk te betrekken. Het grootste
deel van dit gebied lag echter in het Sticht
Utrecht. Utrecht voelde niets voor een regeling
waarbij de grondbezitters in Utrecht structureel
zouden gaan bijdragen aan het onderhoud van
de Diemerdijk.

Pas onder Philips de Goede, die sinds 1433
graaf van Holland was en die grote politieke in
vloed in het Sticht bezat, lukte het in 1440 een
groot grensoverschrijdend waterschap te stich
ten. Dit heemraadschap stond spoedig bekend
als het Heemraadschap van Zeeburg en de Die
merdijk. Zeeburg heette het meest westelijk ge
deelte van de Diemerdijk. Het Heemraadschap
moest zorgen voor goed onderhoud van de dijk
vakken, die van oudsher onder de schouw van
Schout en Heemraden van Diemen vielen. Het
zou logisch zijn geweest ook zorg voor de dijk
van Muiden tot Muiderberg onder het nieuwe
Heemraadschap te brengen. Dit was kennelijk
niet haalbaar. Vermoedelijk omdat Utrecht die
extra dijklasten niet op zich wilde nemen. Offici
eel zal wel als reden zijn aangevoerd, dat deze
dijk nooit tot de Diemerdijk had behoord. Tot
het eind van de 17® eeuw hebben de Staten van
Holland geprobeerd Muiden met de dijk to t Mui
derberg in het Heemraadschap op te nemen. Ie
dere keer werd dit verhinderd door de Utrecht
se Staten.7
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Dijkplichtige percelen rond de Diem, tweede helft l8e
eeuw, nauwkeurig in kaart gebracht (coll. Archief Hoog
heemraadschap Amstel, Gooi en Vecht).

Waarschappye is
een perceel in bezit
van het S.
Hoogheemraadschap.
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Negen heemraden
Tot het Heemraadschap behoorde in principe
het gebied dat zou overstromen als de Diemer-
dijk doorbrak. Wel werd volgens gewoonterecht
bepaald dat het gebied dat al dijkplichtig was
voor een andere dijk niet in het nieuwe water
schap zou worden opgenomen. Zo liep het wa
terschap op Utrechts gebied door tot het ge
bied van de Lekdijk Bovendams. In het westen
was de grens afgebakend tot het gebied van
een waterschap, dat van oudsher de zorg had
voor de dijk tussen de stadsmuren van Amster
dam en de Diemerdijk. Dit waterschap bestond
omstreeks 1600 niet meer omdat Amsterdam
deze dijk ging onderhouden.

In het Heemraadschap van Zeeburg en de
Diemerdijk werden negen heemraden benoemd.
Vijf heemraden kwamen uit Holland en vier uit
Utrecht. Van de heemraden uit Holland kwamen
er drie uit de omgeving van de Diemerzeedijk,
uit Muiden, Weesp en Weesperkarspel. Naast
hen was ook de jongste burgemeester van Am
sterdam heemraad. Vanuit het bijna geheel door
Utrechts gebied omgeven Hollands gebied wer
den vanuit Loosdrecht en Kronenburg twee
heemraden benoemd. Vier heemraden kwamen
uit het Sticht Utrecht en werden benoemd van
uit Nigtevecht, Kortenhoef, Breukelen/Utrechts
Loenen en Abcoude. De dijkgraaf was de baljuw

van Amstelland, vice-dijkgraaf de heemraad uit
Amsterdam.

Op het eerste gezicht wekt het verbazing
dat er geen heemraad uit Diemen kwam. De re
den hiervoor was dat Schout en Schepenen van
Diemen een bijzondere rol bleven spelen in het
nieuwe Heemraadschap. Zij bleven de schouw
voeren over het aarden dijklichaam. Wel werd
bij de schouw van de houten beschermingscon
structies door de Heemraden ook geïnspecteerd
of de aardschouw door Diemen wel goed was
gebeurd. In de 176 eeuw gingen de heemraden
zich hoogheemraden noemen. Net als in de an
dere Hollandse heemraadschappen werd be
wust gestreefd naar een statusverhoging van
het waterschapsbestuur. Men vergaderde niet
meer in een herberg. Men bouwde op de dijk
een zeer representatief gemeenlandshuis, dat
kostbaar gemeubileerd werd.

Dijkplichtige en waalplichtige landen

In het Heemraadschap waren er twee typen ver
plichtingen voor het onderhoud van de dijk. Er
was de verplichting van de dijkplichtigen om
hun hoefslag te onderhouden. Door de heemra
den was dit kort na 1400 opnieuw geregeld.
Eerst werd vastgesteld, wat het dijkplichtig ge
bied omvatte: Diemen, Muiden ten westen van
de monding van de Vecht en Weesperkarspel
ten noorden van de Vecht en de Caasp.

Hierna werd van iedere perceel van dit ge
bied vastgesteld welke hoefslag bij dit perceel
hoorde. Verder werden enkele kleine gedeelten
van de dijk met hun dure houten palenrijen niet
toegewezen aan de dijkplichtigen maar aan een
van de buiten het dijkplichtig gebied liggende
nederzettingen. Deze dorpen als geheel waren
dus ook dijkplichtig. Deze dorpen lieten hun on
derhoud door aannemers doen. Het opnieuw re
gelen van de dijkplichtigheid werd verstoeling
genoemd.

Bij een dijkdoorbraak bij een stormvloed
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Dijk bij de Diemerdammersluis voorzien van kostbare houtconstructies (coll. Archief Hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht).
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moest op kosten van de eigenaars van alle lan
derijen binnen de grenzen van het Heemraad
schap de dijk hersteld worden. Daarna kwam de
dijk weer in onderhoud van de dijkplichtigen.
Een dijk werd als doorgebroken beschouwd als
bij ‘gewoon zomerwater’ een houten ton door
het gat naar binnen kon drijven. Omdat bij een
doorbraak dikwijls een waal ontstond, werden
de landerijen die aan het herstel moesten bijdra
gen, waalplichtig genoemd. Ook de dijkplichtige
landen moesten bijdragen in de kosten van her
stel van de doorgebroken dijk; deze waren dus
zowel dijkplichtig als waalplichtig.8 Een andere
bepaling was, dat bij een dreiging van een dijk
doorbraak, alle ingezetenen binnen de grenzen
van het Heemraadschap konden worden opge
roepen voor het dijkleger.

Het onderhoud van de dijken
De dijkplichtigheid was een zware last. Naast de
zorg voor de aarden dijk moesten de dijkplichti
gen ook de houten beschermingsconstructies
voor de dijk onderhouden. Kon de aarden dijk
nog onderhouden worden met eigen man
kracht, voor de houten constructie moest men
hout inkopen en een timmerman inhuren.

Binnen het Heemraadschap kwam het veelvul
dig voor, dat een dijkplichtige niet meer in staat
was zijn dijkvak te onderhouden. Door de veel
vuldige overstromingen was veel land bijna
waardeloos geworden. Het regelmatig weggra
ven van grond voor het herstel van dijken had
veel landerijen, die achter de dijk lagen, geruï
neerd. Het geld voor de palenrijen was ook niet
meer op te brengen.

Als een dijkplichtige zijn hoefslag niet meer
kon onderhouden, stak hij in het bijzijn van de
heemraden zijn spade in de dijk. Dit betekende,
dat al zijn land binnen het dijkplichtig gebied
werd verbeurd verklaard. Het dijkonderhoud
werd dan door de Heemraden opgedragen aan
de vorige eigenaar van het perceel land, dat ver
antwoordelijk was voor de hoefslag. Deze kreeg
dan het land van degene, die de spade had ge
stoken. Was ook deze dijkplichtige niet in staat
de dijk te onderhouden, dan stak ook hij de spa
de in de dijk. Al zijn land binnen het dijkplichtig
gebied werd dan verbeurd verklaard. En zo ging
het verder. Was er geen enkele eigenaar te vin
den die eens de hoefslag onderhouden had, dan
vervielen al deze bezittingen aan het Heemraad
schap. Het Heemraadschap moest dan in het
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vervolg wel het onderhoud van de hoefslagen
betalen.

Het waterschap kreeg veel land in bezit dat
echter veelal waardeloos was. Hoewel dit land
met de bijbehorende hoefslagen op veilingen te
koop werd aangeboden, was er geen koper te
vinden. De dijklast was kennelijk te zwaar. In
1741 werd 2/5 van de dijklengte van 12 km door
het Heemraadschap onderhouden. De polder
ten westen van Muiden, gelegen tussen de dijk
en de trekvaart, was geheel verlaten. Het enige
lichtpuntje was dat Reinier van Cuyk, eigenaar
van de kruitmolen in Amsterdam, hier enkele
verwilderde percelen land met de bijbehorende
hoefslagen kocht. Van Cuyk bouwde hier een
nieuwe kruitmolen, omdat Amsterdam de ge
vaarlijke kruitproductie uit de stad wilde verdrij
ven. Tot 2001 heeft in dit gebied een kruitfabriek
gestaan.

Ook voor het onderhoud van de westelijk
dijkvakken waren er bijna geen dijkplichtigen
meer. Nu had de ervaring geleerd, dat vooral de
Utrechtse Heemraden weinig genegen waren
om geld ter beschikking te stellen voor de dijk
vakken, die onderhouden moesten worden door
het Hoogheemraadschap. Het dijkonderhoud
werd dan uitgesteld. Het in goede staat houden
van de dijkvakken bij het Nieuwe Meer was ech
ter voor de Amsterdamse regenten van groot
belang. De vruchtbare Watergraafsmeer, waar
de Amsterdamse elite veel buitenhuizen bezat,
lag vlak achter deze dijkvakken en dreigde dan
onder te lopen. Amsterdam nam op zich de dijk
vakken to t 130 meter ten westen van het Ge-
meenlandshuis te gaan onderhouden. Voor dit
onderhoud kreeg het wel een vergoeding van
het Hoogheemraadschap, maar die was bij lange
na niet kostendekkend.

Hervormingen van het dijkbeheer

Vanaf 1600 werden er doorbraakrampen ge
meld in 1610, 1615,1625, 1651, 1675 en 1702. In

1651 liep daarbij de net drooggemaakte Water
graafsmeer onder. Voor de boeren waren dit
echte rampen; het binnendringende zoute wa
ter maakte het land zeker een groeiseizoen on
bruikbaar. Herhaaldelijk moesten de Staten voor
een aantal jaren vrijstelling geven van het beta
len van belastingen.

Het dijkonderhoud ruïneerde niet alleen de
dijkplichtige landen, maar werd ook voor de
waalplichtige landen steeds kostbaarder. Hun
bijdrage voor het herstel van de dijken bedroeg
150.000 gulden in de periode 1641-1670, 370.000
gulden in de periode 1671-1700 en 780.000 gul
den in de periode 1701-1735.

Het waren vooral de Staten van Holland, die
op aandringen van Amsterdam, verschillende
structurele maatregen wilden nemen om de
dijkzorg te verbeteren. Hierbij lag Utrecht
steeds dwars. Deze provincie keek alleen maar
naar de stijging van de kosten op korte termijn.

De schutsluis van Muiden
Vanaf 1580 wilden de Hollandse Staten de mon
ding van de rivier de Vecht bij Muiden afdam
men. Hierdoor zouden de dijken langs de Vecht
tussen Hinderdam en Muiden niet langer zeedij
ken zijn. Utrecht was tegen, omdat de provincie
niet wilde dat de op Utrechts gebied gelegen
Hinderdam verplaatst zou worden naar het Hol
landse Muiden. In het rampjaar 1672 werd
Utrecht door de Fransen bezet, waardoor ook
de Utrechtse Staten niet meer functioneerden.
De Hollandse Staten maakten toen van de gele
genheid gebruik om een ontwerp te maken voor
de nu nog bestaande schutsluis in Muiden. In
1673 kwam deze gereed. De Hinderdam werd
opgeruimd. Door de aanleg van de sluis bij
Muiden hoefden de dijkplichtigen van de Vecht-
dijken hun hoefslag niet meer als zeedijk te on
derhouden. Dit was een aanzienlijk lastenver
lichting.

De Hollanders stelden voor om het onder
houd van de dijk gemeen te maken. Gemeen ma
ken betekende, dat het onderhoud van de dijk
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De scheur in een dijk na een zware storm. Het gedeelte tussen het houten paalwerk en de scheur in de dijk stortte in
zee (co//. Archief Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht).
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uitsluitend door de Heemraden werd gedaan.
De werkzaamheden werden aanbesteed. Het
geld voor dit onderhoud zou worden omgesla
gen over alle landerijen binnen het Hoogheem
raadschap. Dit zou een lastenverzwaring bete
kenen voor de waalplichtige landen. De Utrecht
se Staten wilden hier niets van weten. Ze had
den alleen maar oog voor de lastenverzwaring.
Men kan zich afvragen of zelfs uit financieel
oogpunt hun bezwaren juist waren. Overstro

mingen brachten ook veel schade toe in de pro
vincie Utrecht. Goede dijken, die regelmatig on
derhouden werden, kostten op den duur veel
minder dan verwaarloosde dijken.

Verder wilden de Hollanders de gehele dak
constructie veranderen. Tijdens de stormvloed
van 1675 was gebleken, dat een steile dijk be
schermd door een houten constructie een wa
terbouwkundig onding was. De tegen de houten
beschermingsconstructies beukende golven ver-
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Een collage van rampvoorstellingen in de jaren 1672-1675 (coil. Stichting Rijksmuseum het Zuiderzeemuseum).
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oorzaakten diepe scheuren in het aarden dijkli-
chaam. Hierdoor schoof een deel van de aarden
dijk naar voren en drukte op de houten con
structie. Deze verdween met het afgescheurde
dijklichaam in de golven. De enige oplossing was
om een geheel nieuwe dijk te maken met flauwe
taluds waarop de golven dood zouden lopen.
Deze dijkbouw werd al eeuwenlang in Zeeland
toegepast.

Hoewel er na 1675 gedetailleerde ontwer
pen werden gemaakt voor de nieuwe dijken,
was realisering van deze plannen onmogelijk. In
Holland maar vooral in Utrecht wilde men zulke

kostbare investeringen niet doen. De oplossing
kwam in 1732 toen de dijk aangetast werd door
de paalworm. Deze vernielde de houten con
structies volledig. Na veel overleg, waarbij de
Utrechters ook hier weer dwarslagen, besloot
men een nieuwe dijk aan te leggen, met aan de
zeezijde een stenen voet. De aanleg van deze
dijk was erg kostbaar. Een geluk was dat men de
aarde kon halen uit de polder ten westen van
Muiden, die door de bewoners verlaten was. Dit
gebied is nu een prachtig natuurgebied.

Na voltooiing van de dijk hebben de Hollan
ders nog geprobeerd het onderhoud gemeen te
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maken. Zoals te verwachten was mislukte dit. In
overleg met de dijkplichtigen werd het volgende
besloten. Het onderhoud in natura zou worden
afgeschaft. De dijk zou uit één hand door het
Hoogheemraadschap worden onderhouden. Elk
jaar zou voor de kosten van het onderhoud van
iedere hoefslag een begroting worden gemaakt.
De bode van het heemraadschap ging vervol
gens bij iedere dijkplichtige langs om te vragen
of hij het eens was met het onderhoudsplan van
zijn hoefslag en of hij het begrote bedrag wilde
betalen. Alle dijkplichtigen hebben vervolgens
aan deze regeling meegewerkt.

De nieuwe dijk was erg stevig en werd goed
onderhouden. De streek kwam weer to t wel
vaart. Een bewijs hiervoor was, dat de percelen
met de bijbehorende hoefslagen op veilingen nu
verkocht werden.

Tot slot

in dit artikel heb ik naast de dijkzorg aandacht
geschonken aan de stormrampen die een streek
konden ruïneren. Nu is het merkwaardig, dat
aan natuurrampen in de geschiedwerken geen
aandacht wordt geschonken. Bij de tijdgenoten
lag dit heel anders. Dit kan worden geïllustreerd
uit de afbeelding ‘Helpt ons Heere want wij
vergaen’. Het blijkt dat de watersnoodramp van
1675 en de orkaan die de Dom deed instorten op
tijdgenoten zeker zoveel indruk maakten als de
inval van de Fransen en de vele onlusten in de
steden in het rampjaar van 1672. In onze ge
schiedenisboeken is er echter alleen aandacht
voor de laatste gebeurtenissen. Ik hoop dat dit

artikel zal bijdragen aan het besef dat onze
voorouders zeer afhankelijk waren van de na
tuur.

G.P. van de Ven was bijzonder hoogleraar Water
staatsgeschiedenis aan de Universiteit van Am
sterdam.
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Een natte bedoening
De middeleeuwse veenontginningen in het Vechtgebied

JeUe Vervloet

Deze bijdrage gaat in op de geschiedenis van de veenontginningen in de Vechtstreek to t aan
het einde van de Middeleeuwen. Zowel het gebied oostelijk als westelijk van de Vecht dat
onder invloed stond van het riviersysteem, wordt onder de loep genomen.

Bij het beschrijven van de ontginningsgeschiede-
nis is het belangrijk dat we ons een zo goed mo
gelijke voorstelling maken van de natuurlijke
omstandigheden die de mensen die het land in
cultuur brachten, daar aantroffen. Zeker in het
verre verleden, toen de mens nog weinig in
vloed had op de hem omringende natuur. Toch
was men ook toen al niet geheel afhankelijk van
de natuurlijke omgevingsfactoren. Het vernuft
speelde ook een rol. Hier hangt onder meer mee
samen hoe mensen hun samenleving inrichtten.
Tegelijkertijd ontwikkelden ze ook technische
vaardigheden, waarmee ze de omgeving hun wil
konden opleggen. Hoe waren de ontginners ge
organiseerd en welke technische vaardigheden
stonden hen daarbij ten dienste?

Om deze aspecten te verduidelijken is geko
zen voor een opzet waarin eerst aandacht
wordt geschonken aan de natuurlijke omstan
digheden waarmee de mensen in dit gebied te
maken kregen, toen zij zich daar vestigden. De
opbouw en het aanzicht van het onontgonnen
landschap staan centraal met een beknopt over
zicht van de geologie, de bodemgesteldheid, de
oorspronkelijke vegetatie en de waterhuishou
ding.

Hierna worden de maatschappelijke omstan
digheden van de ontginners en de grondgebrui
kers beschreven. Daarbij komen aan de orde
hun organisatiestructuur, eigendom, ontgin
ningstechniek, inrichting, beheer en exploitatie.
Het artikel eindigt aan het eind van de Middel
eeuwen; vrijwel het gehele natuurlijke land
schap was toen to t cultuurland omgevormd.
Grote delen van het oude agrarische cultuur
landschap waren toen to t stand gebracht. Niet
alleen het ontsluitingspatroon in de vorm van

wegen en weteringen, maar ook de percelering.
Verder was de basis gelegd voor het nederzet-
tingspatroon door kastelen, ridderhofsteden,
kerken en dorpen. Door de literatuur kritisch te
gen het licht te houden wordt geprobeerd op
bepaalde punten niettemin toch ook enige ver
nieuwende denkbeelden aan te dragen.

Natuurlijke omstandigheden

Het Vechtgebied was vanouds geen omgeving
waar men gemakkelijk droge voeten hield. Wa
ter was alom beschikbaar. De ontstaansgeschie
denis van dit landschap is in hoge mate bepaald
door het water.

De streek bestaat bodemkundig uit twee
hoofdelementen: veen en klei. Veen ontstaat in
een moerassige omgeving. Het is een opeenho
ping van dode plantenresten in een waterrijke
omgeving. De organische stof waaruit deze res
ten zijn opgebouwd, wordt in het waterrijke
zuurstofarme milieu niet verteerd, zodat zich in
de loop van de tijd soms meters dikke veenla
gen kunnen vormen.

De klei is op verschillende tijdstippen door
water afgezet (sedimentatie). Deels vond dit
plaats door riviertjes die deel uitmaken van het
Vechtsysteem. Een ander deel van de klei is hier
terechtgekomen door de zee (mariene klei).
Vanaf Utrecht to t aan ongeveer de lijn Abcoude-
Nigtevecht liggen overwegend rivierafzettin-
gen; ten noorden van die lijn komen ook marie
ne afzettingen voor.1 Waar de grens tussen deze
beide afzettingen zich precies bevindt, is niet
helemaal duidelijk. Er is wellicht sprake van een
geleidelijke overgang.
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De Vechtstreek omstreeks 1100 (auteur).

Veenvorming
De samenstelling van veen vertoont grote ver
schillen. Waar welk type veen groeit, is afhanke
lijk van de ligging van de veenmoerassen ten op
zichte van zee, rivieren en ondergrond. Waar
zelden of nooit zee- of rivierwater in een moeras
binnendringt of waar een veenmoeras buiten
bereik blijft van kalkrijk kwelwater uit de onder
grond, groeit een zuur, voedselarm ofwel
‘oligotroof’ veen. Het wordt wel aangeduid als
veenmosveen, naar het belangrijkste veenvor-
mende plantje in dit milieu. Ook struikheide,
dopheide en wollegras kwamen in dit veentype
voor.

Waar oppervlaktewater of kwelwater mine
ralen aanvoerden of waar zich dicht onder het
oppervlak vruchtbare klei bevond, ontstond een
voedselrijk of ‘eutroof’ veen. De kenmerkende
vegetatie van dit veentype bestaat uit de resten
van vochtminnende bomen en struiken zoals el
zen, berken en moeraseiken, maar ook wel uit
resten van riet dat hier uitbundig groeide. We
noemen dit soort veen ook wel bosveen, broek-
veen of rietveen. In de overgangszone tussen
beide veentypen bevindt zich het matig voedsel
rijke of zogenaamde ‘mesotrofe’ veen. Dit be
staat hoofdzakelijk uit de afgestorven resten
van zeggeplanten.

Een bijzonderheid van de oligotrofe venen is
dat ze doorgroeien onafhankelijk van de aan
voer van mineralen. Veenmos gedijt onder in
vloed van regenwater. Dit maakt het ontstaan
mogelijk van veenmoskoepels of veenkussens,
die zich in natuurlijke staat soms wel 3,5 meter
boven het omringende eutrofe en mesotrofe
veen kunnen uitsteken. Dit veen wordt daarom
ook wel hoogveen genoemd. De eutrofe en me
sotrofe venen, die regelmatig dan wel inciden
teel, met name door rivierwater, konden over
stromen, worden tot het laagveen gerekend.2

Vooral de oligotrofe en de mesotrofe venen,
die vrijwel geheel uit organisch materiaal be
staan, leenden zich voor het maken van turf.
Daarom is er ook in het Vechtgebied veel veen

DrècFt

Legenda:
- Zeggeveen
t  Bos- / Broekveen
x Klei
“ Klei op veen

Natuurlijke wateren
Verdwenen natuurlijke wateren
Huidige kustlijn
Veenmosveen

verdwenen. De plassen en de droogmakerijen
markeren de plaats waar deze soorten veen
vroeger voorkwamen. Samen met de informatie
die de bodemkaarten ons verschaffen over het
nog niet afgegraven en uitgebaggerde veen,
kunnen we al een heel eind komen bij het recon
strueren van het veenlandschap rond de Vecht.
We komen dan to t de conclusie dat er zich in
het Vechtplassengebied tenminste twee grote
hoogveencomplexen moeten hebben bevon
den: de kern van de zogenaamde Ronde Venen
en de Venen ten oosten van de Vecht, die zich
uitstrekten tot aan de hoge gronden van het
Gooi.3 Het eerstgenoemde gebied komt hier ver-
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De typische begroeiing van hoogveen zoals de vroegste bewoners van de Vechtstreek die aangetroffen kunnen heb
ben (foto Wageningen Universiteit).
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der niet aan de orde. Het andere hoogveen lag
tegen de helling van de hogere zandgronden
aangevlijd en wordt door De Bont omschreven
als een langwerpige veenrug.4

Gevolgen van menselijke activiteiten
Voor een betrouwbare reconstructie van het
veenlandschap, zoals de ontginners dat aantrof
fen, is actuele bodemkundige informatie helaas
niet genoeg. Er zijn redenen om aan te nemen
dat delen van het huidige landschap, waar nu
zand of klei aan het oppervlak ligt, voorheen
wel degelijk door veen overdekt waren. Het
veen is hier op een andere manier verdwenen
dan door het af te graven of weg te baggeren.
Deze verdwijning hangt samen met de gevolgen
van menselijke activiteiten in ons gebied: om

droge voeten te houden in het veen werd het
ontwaterd. Vooral door het graven van sloten
die afwaterden op de natuurlijke watertjes die in
het Vechtgebied voor de waterafvoer zorg droe
gen.

Door wateronttrekking zakte het veen in.
Wordt veen door ontwatering blootgesteld aan
de lucht, dan treedt oxidatie op van de organi
sche stof waaruit het veen is opgebouwd. Deze
processen leidden uiteindelijk tot het inzakken
van de veenkoepels en konden voorts leiden tot
verdwijnen van het veen op plaatsen waar de
veendikte voorheen van nature tamelijk gering
was. Dit laatste was vooral het geval langs de
hogere randen van het Gooi. Hier komt zand aan
het oppervlak dat eertijds door veen bedekt
was5, en in het gebied ten noorden van de lijn
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Veenrug in natuurlijke situatie omstreeks 800 na Chr. (C.
de Bont, ‘Vergeten Land’, 2009, afb. 123).

stuwwal
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voedselarm veen*
voedaelrijkor ween
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Abcoude/Nigtevecht. Dit laatste gebied wordt
grofweg beslagen door de Aetsveldsche Polder,
waar op de bodemkaart zeekleigronden worden
aangegeven.6

Hoe weten we dat er veen heeft gelegen op
plekken waar het nu met stoffer en blik opge
veegd schijnt te zijn? Door te kijken naar plekken
waar het veen beschermd tegen oxidatie toch
heeft weten te overleven. Dat is voornamelijk
op plekken waar dijken en kaden op het veen
zijn aangebracht. In samengeperste vorm is hier
vaak nog een veenlaagje aanwezig. Ook kan er
veen behouden zijn onder oude kerken die met
hun bouwmassa als deksel verdere aantasting
hebben weten te voorkomen. Veen vindt men
soms ook nog onder oudere huisplaatsen waar
op door de tijd heen telkens weer nieuwe boer
derijen zijn opgetrokken. Het valt op dat rond
oude boerderijen aan het Gein het water in de
sloten kunstmatig hoog wordt gehouden. Ken
nelijk stamt dit verschijnsel uit een tijd dat men
zich nog bewust was van het feit dat men op de
ze manier de klink van het onder de erven gele
gen veen kon tegengaan. Soms is ook veen
bewaard gebleven onder kleidekken die daar na
derhand op zijn afgezet.

Reconstructie
Door te kijken naar de samenstelling van deze
op verschillende manieren gespaarde veenvoor
komens kunnen we bepalen om wat voor type
veen het gaat. Dit gegeven kan men dan gebrui
ken om tot een reconstructie van een verdwe
nen veenlandschap te komen. Met behulp van
Ci4-bepalingen, waarbij het gehalte aan radioac
tieve koolstof wordt vastgesteld, kan uiteraard
ook de ouderdom van het resterende veen wor
den bepaald. Dit biedt extra houvast voor de re
constructie op een gegeven tijdstip in het verle
den. Bovendien kan de mate van samenpersing
worden berekend.7 Dat maakt het mogelijk de
dikte van het veenpakket vlak voor de aanleg
van dijken of kaden of de bouw van kerken en
boerderijen vast te stellen.

Een bijzondere indicatie vormen de reliëfver-
schillen die optreden aan weerszijden van rivier
tjes zoals het Gein. Bij dit stroompje ligt het aan
grenzende maaiveld nu eens even hoog als het
waterpeil in dit watertje en dan weer aanzienlijk
lager. Deze verschillen in hoogte verklaren we
uit het feit dat dit stroompje op zekere punten
de hogere oeverwallen en de lagere kommen
van eerdere riviertjes kruist.8. Het huidige ver
loop van het Gein, onafhankelijk van het onder
liggende oppervlaktereliëf, impliceert de vroe
gere aanwezigheid van veen dat een zodanige
dikte had, dat het onderliggende reliëf van ou
dere riviersystemen daardoor werd gemas
keerd.9

Met behulp van dit soort methoden en tech
nieken is de oorspronkelijke verbreiding van het
veen nauwkeuriger gereconstrueerd. Het komt
erop neer dat naast de twee hoogvenen die we
al eerder aangaven, waarschijnlijk ook een veen
moskoepel heeft gelegen in het centrale gedeel
te van een gebied. Tegenwoordig wordt dat
grosso modo omsloten door de Amstel, de Bul-
lewijk, de Holendrecht, het Gein, de Gaasp, de
voormalige Bijlmermeer en vandaar door De
Diemen in de richting van het vroegere Almere.
Daarnaast was sprake van een veenmoskoepel
met een meer bescheiden omvang midden in de
Polder de Rondehoep. Voorts was er nog een
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bescheiden hoogveenkern in delen van de huidi
ge Overdiemerpolder, de Cemeenschapspolder
en de Bloemendaler polder. Meer westelijk lag
een grote veenmoskoepel bij Amstelveen, Uit
hoorn, Kudelstaart, enzovoort.

Tussen de veenmoskoepels kwamen allerlei
typen laagveen voor. In deze incidenteel dan
wel regelmatig door voedselrijk water geïnun
deerde venen bevonden zich uitgestrekte zeg-
gevenen, rietzeggevenen, broekvenen, bosve
nen en rietvenen.'0 Op erg lage plekken moest
de veenvorming nog op gang komen. Hier lag, in
de periode die aan de middeleeuwse ontginning
vooraf ging, het Bijlmermeer. Twee andere me
ren in het Vechtgebied, het voormalige Horster-
meer en het Naardermeer hebben een enigszins
andere achtergrond. In deze meren, die gelden
als zogenaamde ‘kwelogen’, werd veenvorming
tegengegaan door overvloedig toestromend
kwelwater uit de Utrechtse Heuvelrug.” Nog
een andere ontstaanswijze geldt voor het voor
malige Watergraafsmeer. Hier zou in beginsel
sprake zijn geweest van de afsluiting van twee
laag gelegen veenstroompjes door jongere
veengroei.12

Veenmoerassen en waterlopen
Hoewel het grote veenmoeras enorme hoeveel
heden water kon opslaan, was het vanwege het
jaarlijks optredende neerslagoverschot, dat ook
in het verleden kenmerkend was voor het kli
maat van ons land, toch niet mogelijk om al het
hemelwater vast te houden. Ook in het Vechtge
bied moeten daardoor al heel vroeg kleine wa
terlopen aanwezig zijn geweest die via grotere
rivieren en estuaria uiteindelijk hun water in de
zee loosden.

Uitgaande van de reconstructie zal het moe
ras waarschijnlijk in verschillende richtingen
hebben afgewaterd. Vanaf ongeveer 1500 voor
Chr. stond het Vechtgebied in verbinding met
het Oer-IJ, een zeearm die omstreeks 3000-2500
voor Chr. ter hoogte van Velsen in het achter
land ontstaan was en een voorloper was van het

voormalige IJmeer, waar zich nu de IJpolders
bevinden (ten westen van Amsterdam; red.).13
Het Oer-IJ zorgde voor de ontwatering van een
uitgestrekt veenmeer dat in de Romeinse tijd
bekend stond als het meer Flevo en dat nader
hand, in de vroege Middeleeuwen, werd aange
duid als het Almere.14

We moeten ons dat meer zeker niet voor
stellen als één aaneengesloten grote watervlak
te. Het is aangetoond dat het een aaneenscha
keling was van grotere en kleinere meren, van
elkaar gescheiden door landtongen en eilan
den15, opgebouwd uit verschillende typen veen.
Een van die meren lag ongeveer ter hoogte van
de Aetsveldsche Polder, grofweg tussen de hui
dige loop van het Gein in het westen en de huidi
ge loop van de Vecht in het oosten; we noemen
dit gemakshalve het ‘Aetsveldsche Meer’. Via
het Oer-IJ stroomde bij eb het overtollige water
naar zee, maar bij vloed werd hier doorheen
zand en klei naar het achterland aangevoerd,
waarmee het ‘Aetsveldsche Meer’ werd opge
vuld.

De bovenzijde van deze afzettingen bestaat
uit zware klei, wat erop duidt dat de sedimenta
tie in de laatste fase van opslibbing onder rusti
ge omstandigheden plaatsvond.16 We moeten
dit toeschrijven aan de omstandigheid dat de
waterhuishouding rond 300-400 v. Chr een in
grijpende verandering onderging. Het meer Fle
vo kwam via een doorbraak in verbinding met
de Waddenzee. Daarmee verloor het Oer-IJ een
groot deel van zijn afwaterings- en slibaanvoer-
functie. Dit leidde ertoe dat de monding van het
Oer-IJ steeds meer verzandde en ons gebied
steeds verder buiten het bereik van het Oer-IJ
kwam te liggen.

Hoe lang dit proces heeft geduurd, is niet
precies bekend. Onderzoek van diatomeeën in
de ondiepe bedding van de Aetwisel, een voor
malig riviertje ten zuiden van Weesp ongeveer
ter plaatse van de huidige Aetsveldseweg, wees
uit dat hier rond 300 a 200 voor Chr. wel nog ve-
nige klei in een zoet-brak milieu afzette.17 We
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Omcirkeld is het grote ontginningsgebied omstreeks
1300, met als belangrijk element de vele waterlopen
(naar Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 2).

mogen aannemen dat het opslibbingsproces
vanuit het Oer-lJ spoedig daarna is beëindigd.
Aan de open verbinding van het Oer-IJ met de
zee kwam namelijk een einde vanaf het begin
van de jaartelling.18

Ingrijpende veranderingen
Inmiddels kwamen er aan de zuidkant van ons
veengebied, ter hoogte van de huidige stad
Utrecht, eveneens ingrijpende veranderingen in
de waterhuishouding tot stand. Omstreeks 700
voor Chr. kwam het daar tot een zogenaamde
avulsie19 of rivierverlegging, waardoor een ge
deelte van het water uit de Kromme en de Oude
Rijn -  toen de belangrijkste Rijntak -  in noorde
lijke richting ging afstromen.20 Hierdoor kwam
zoet Rijnwater terecht in de nog niet toegeslijk-
te delen van het ‘Aetsveldsche Meer’ en van
daar in het Flevomeer en het Oer-IJ. Dit proces
heeft de brakke milieu-omstandigheden sinds
dien in noordelijke richting teruggedrongen,
waardoor de oligotrofe en de mesotrofe venen
kans kregen zich uit te breiden. Maar ook de
broek- en de bosvenen kregen nieuwe kansen.
Zeker vanaf het begin van onze jaartelling werd,
zoals al is aangestipt, de kleilaag die in het
‘Aetsveldsche Meer’ was afgezet, overdekt met
een dunne laag eutroof veen.21

Het is goed denkbaar dat de avulsie bij
Utrecht plaatsvond op een plek waar eerder een
veenstroompje in de Rijn uitmondde. Het is ook
aannemelijk dat dit stroompje in verbinding
stond met andere veenwatertjes, die eerst in
zuidelijke richting afwaterden maar waarlangs
het Rijnwater zich, gezien het geringe verhang,
ook in omgekeerde richting een uitweg kon zoe
ken. We kunnen ons voorstellen dat de oor
spronkelijke veenriviertjes en hun directe omge
ving hierdoor sterk van karakter veranderden.
Hun lage venige oevers werden omgevormd tot
hoog opgeslibde oeverwallen. Het daarachter
liggende veen werd gedeeltelijk bedekt door
een laag fluviatiele22 komklei, zodat dus niet
overal in ons gebied de veengroei werd gesti-
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muleerd. Integendeel: achter de hoger gelegen
oeverwallen die de kern uitmaakten van de zich
ontwikkelende Angstel- en Vechtstelsels, kwam
sinds 700 voor Chr. een forse laag zware kom
klei to t afzetting, begroeid met moerasbossen
en rietvelden die onder de gegeven omstandig
heden (dijken ontbraken) regelmatig bij hoog
water overstroomden. Aan de westzijde van
Angstel en Vecht beslaat deze gordel met zware
komklei op veen de grootste oppervlakte. Hij
strekt zich, uitwiggend op het onderliggende
veen, uit to t Kamerik. Welke gevolgen dit had
voor de ontginning, zal in dit artikel verder nog
aan de orde komen.

Naast de veenstroompjes werden ook de
mariene23 kreken en geultjes in ons gebied, zoals
de Aetwisel en wellicht ook het Gein, omge
vormd to t laaglandstroompjes. Soms ook ont
stonden als gevolg van avulsie geheel nieuwe ri-
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viertjes op plaatsen waar nooit eerder stroom
pjes waren geweest. Dit proces leidde eens te
meer to t de wirwar van watertjes die beeldbe
palend is voor het landschap van de Vecht
streek.

Stroomstelsels
Complicerend is het fe it dat het Vechtgebied
zich niet kenmerkt door één stroomstelsel -
eigenlijk is hier alleen sprake van in het meest
zuidelijke deel -  maar dat we vanaf Loenen te
maken hebben met twee stroomstelsels die op
verschillende momenten actief waren: het
‘Vecht-stelsel’ en het ‘Angstel-stelsel’. Ze zijn to t
op de huidige dag herkenbaar door de oever-
wallen die ze hebben opgeworpen en door de ri
vierarmen die -  soms in gefossiliseerde vorm -
nog aanwezig zijn. Het Vecht-stelsel bestaat uit
de huidige rivier de Vecht die bij Muiden in het
huidige randmeer genaamd IJmeer uitmondt.
Het ‘Angstel-stelsel’ is meer een samenraapsel
van rivieren. Het bestaat uit de loop van de Ang-
stel bij Baambrugge en vervolgt dan verder zijn
weg via het Gein, de Gaasp en de Diemen, bij de
uitmonding waarvan het stroompje eveneens in
het randmeer eindigt.

Aanvankelijk was het Angstel-stelsel het be
langrijkst, maar na de Romeinse tijd nam de ri-
vieractiviteit in de Vecht toe, terwijl de activiteit
in de Angstel verminderde. Bij gebrek aan water
nam deze tak in betekenis af. De kronkelende
weg tussen Loenen en Loenersloot die op oude
topografische kaarten is aangegeven en waar
van de huidige Binnenweg en Rijksstraatweg
nog resten zijn, markeert waarschijnlijk het ver
loop van een voormalige hoofdstroom van het
Angstel-stelsel. Misschien was dit wel de Lonora
laca die in de eerste helft van de io e eeuw in een
oorkonde is vermeld. In 1156 werd dit watertje
echter Lonreslothe en in 1185 Lonreslote ge
noemd. Het dorp Loenersloot is ernaar ge
noemd. Het stroompje was in de 126 eeuw ken
nelijk al zo onbeduidend geworden, dat het zich
niet meer als een natuurlijk watertje manifes

teerde en daarom niet langer ‘ laak’ maar ‘sloot’
werd genoemd.24

De scheiding tussen Angstel en Vecht lijkt te
zijn opgetreden als gevolg van avulsies van rond
100 na Chr..25 Ook de Aa, iets verder zuidelijk,
zou volgens geologen door een avulsie in onge
veer dezelfde tijd van de Vecht zijn afgesne
den25, waarna deze als een dode, tussen Breuke-
len en Nijenrode al dichtgeslibde, arm haar
bestaan to t op de huidige dag heeft weten te
rekken.27

Ontginning van het agrarische
cultuurlandschap

Zoals we zagen bestaat het natuurlijke land
schap uit drie componenten: de klei, het veen en
een overgangszone waar klei op veen is afgezet.
Al deze delen kenmerken zich door een eigen
ontginningsgeschiedenis. Daarbij komt naar vo
ren dat de bewoning begon op de klei, met na
me op de hoog opgeslibde oeverwallen langs
kreken en riviertjes en dat de veengebieden en
de klei-op-veengebieden later volgden.

Oude bewoning op rivierklei
In de Breukelerwaard bij Breukelen is een IJzer-
tijdvindplaats langs de Vecht aangetroffen die
dateert uit de Vroege en Midden-IJzertijd.28 An
dere sporen van menselijke bewoning dateren
uit de Midden- en Late Ijzertijd (vondsten uit
300-200 v. Chr.). Ze liggen op oeverwallen van ri
viertjes of kreken bij Abcoude, Baambrugge en
ten zuiden van Weesp in de Aetsveldsche Pol
der.29 Dichtbij het dorp Nigtevecht zijn in 1987
resten aangetroffen van een boomstamkano die
eveneens uit de Ijzertijd stamt. Waarschijnlijk
kunnen we hem in verband brengen met de eer
der vermelde IJzertijdbewoning.30

Na ongeveer 200 v. Chr. lijkt de IJzertijdbe
woning af te breken. Dit kan samenhangen met
veenvorming die werd gestimuleerd, nadat het
Oer-IJ verstopt raakte. Maar of uit het ontbre-
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ken van latere vondsten mag worden opge
maakt dat daarmee ook alle menselijke activitei
ten langs de rivieroevers ophielden, is zeer de
vraag. Op een zekere mate van continuïteit van
menselijk gebruik wijzen de in ons gebied voor
komende pre- en vroeg-historische waterna
men, ontstaan tot het begin van de jaartelling.31
Immers, waren er niet bij voortduring mensen in
het gebied aanwezig geweest, dan hadden deze
namen niet kunnen voortleven! Tot deze oerou
de categorie behoort een flink aantal van de in
de Vechtstreek voorkomende watertjes. In alfa
betische volgorde waren dit de Aa, de Aetwisel,
de Amstel, de Angstel, de Diemen, de Gaasp, het
Gein, de Smal Weesp en de Vecht.

Getuige enkele schaarse vondsten heeft de
Vechtstreek in de Romeinse tijd waarschijnlijk
wel enige bewoning gekend. Vondsten uit de 18,
2e en 4e eeuw na Chr. kwamen te voorschijn in
Vreeland, Nederhorst den Berg en Muiderberg.
Een Romeinse grafsteen uit de 2e eeuw is in de
i6e eeuw gevonden in Loenersloot. Daarvan is
overigens niet bekend of deze in situ is opgegra
ven32 of van elders is aangevoerd.

Ons gebied komt wat beter in het zicht in de
Vroege Middeleeuwen (ca. 450-1050). De eerste
paar honderd jaar als onderdeel van een Fries
koninkrijk, vervolgens toebehorend aan het
Frankische Rijk en daarna een onderdeel van het
Duitse Rijk vormend. Flet was in deze periode
dat de Vechtstreek zich in 723 als Niftarlaco voor
het eerst in de geschreven bronnen als een terri
toriale eenheid presenteerde.

Floe bar de omstandigheden ook waren, de
oeverwallen boden in deze tijd kennelijk toch
voldoende mogelijkheden om een groot aantal
nederzettingen te laten ontstaan waarvan de
namen ofwel in de schriftelijke bronnen ofwel in
de namen van de huidige dorpen en gehuchten
voortleven. Op een hoge ouderdom kunnen At-
ting(a)hem en Werinon bogen, die respectieve
lijk op de overgang van de 8e eeuw33 en het mid
den van de ge eeuw34 in de bronnen opduiken.
Andere plaatsen op de oeverwallen die qua ou

derdom hoge ogen gooien, doordat zij in de
Vroege Middeleeuwen al zijn genoemd, zijn in
alfabetische volgorde: Loenen, Loenersloot,
Maarssen, Muiden en Zwesen (naderhand Zui
len).35 Doordat in deze tijd de nederzettingen
ten behoeve van het vervoer in het rivierenge
bied vaak dicht bij de oevers lagen, is het geen
wonder dat ze vrijwel allemaal oude waterna
men dragen.36

Oorspronkelijk moet op de oeverwallen een
droog hardhoutooibos hebben gestaan met een
vegetatie bestaande uit zomereik, gladde iep,
gewone esdoorn en gewone es en voorts be
groeid met een soortenrijke struiklaag. Uit enke
le plaatsnamen op de oeverwallen van het
Vechtgebied is informatie te halen met betrek
king to t de natuurlijke begroeiing die de ontgin-
ners daar aantroffen, voordat zij aan de slag
gingen. We noemen in dat verband Dorssen, Nij-
enrode en Ruwiel. Dorssen, de oude naam van
Vreeland, kan men met enige goede wil inter
preteren als een terrein waar voorheen doorn
struiken het beeld bepaalden.37 De opgaande
bomen waren hier kennelijk al verdwenen -  ge
bruikt als bouwhout voor een verderop gelegen
nederzetting? -, voordat de ontginners er to t ac
tie over gingen. Nijenrode is een nederzetting
die is ontstaan uit een rode, een terrein dat in
cultuur is gebracht door ‘rooiing van bos’. Ru
wiel, tenslotte, in 1281-1284 Ruele; in 1310 Ruele;
in 1345 Ruyol genoemd, duidt op een ‘ruig, dicht
begroeid’ lo ‘bos’, dat daar voorheen aanwezig
was.38 Elders zal men dezelfde ontginningstech
niek hebben toegepast, maar kwam dit niet in
de plaatsnamen to t uitdrukking.

Landbouw in de Vechtstreek
De landbouw in de Vechtstreek droeg in deze
tijd een traditioneel stempel. De boeren prakti
seerden een gemengde bedrijfsvoering waarbij
men zich zowel op de teelt van akkergewassen
als op de veeteelt richtte. Flet landschap kende
een gevarieerd bodemgebruik, toegesneden op
de verschillende eisen die aan de bodem gesteld
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Fragment van de kaart van Joost Jansz. Beeldsnijder uit 1575 (coll. Noord-Hollands Archief). Coed te zien zijn de diverse
ontginningen, zoals de Ronde Venen (midden), Loosdrecht, de waaier van Tienhoven, Westbroek en Maartensdijk.
Verder zijn de oude veenmeren Horstermeer, Naardermeer en Bijlmermeer te zien.
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werden. Boven op de oeverwallen waren de
gronden het meest geschikt voor de akker
bouw. Deze akkers werden eng of hoogland ge
noemd.

De weiden en hooilanden lagen gewoonlijk
verder weg, langs de nattere flanken van de oe
verwallen. Men sprak hier van 'weiden’ en
‘maden’, afgeleid van ‘maaien’. Ook wel van
koppels, gemeenschappelijke weidegronden
waar het vee onder toezicht stond van herders39
en van ’meenten’, de meer algemene benaming
van gemeenschappelijk gebruikte weidegron
den. Verschillende weiden, maden en dergelijke
komt men in de bronnen uit die tijd tegen. Naar
buiten toe kreeg de agrarische exploitatie een
steeds extensiever karakter. Hier bevonden zich
de ‘velden’, de woeste gronden, laag gelegen in

de overgangszone van de klei naar het veen, het
uitgestrekte klei-op-veengebied ten westen van
de Vecht, bestaande uit een laag zware komklei
op veen, waar in de Late Middeleeuwen de zo
genaamde cope-ontginningen zouden ontstaan.
‘Velden’ begeleidden ook op enige afstand de
venen ten oosten van de Vecht. In droge zomers
was het mogelijk ook op de ‘velden’ nog bees
ten te laten grazen.

In een brede strook ter weerszijden van de
Vecht treft men de ‘velden’ aan. Nog verder
reikten de territoriale claims vanaf de Vecht.
Ook de meest afgelegen hoogvenen moesten
hieraan geloven. Vanuit Breukelen meende men
rechten te kunnen laten gelden op het Breukele
(r)veen ; bij Dorssen behoorde het Dorsseveen40;
bij Loenen het Loenerveen en bij Maarssen het
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Maarsseveen. Alle onderdelen van de natuurlijke
landschapsgradiënt werden op deze wijze be
heerst en waarschijnlijk, hoe extensief ook, uit
gebaat.

De exploitatie van de boerderijen geschied
de in de Vroege Middeleeuwen in het Vecht-
gebied niet door vrije boeren, maar werd aan
gestuurd door grootgrondbezitters die hun
gronden lieten bewerken door horigen, letterlijk
mensen die hen toebehoorden en die niet vrij
waren om uit hun woonplaatsen te vertrekken.
Deze vorm van exploitatie werd geregeld vanuit
een grote centrale domeinhoeve of hof, die in
het latijn curtis (meervoudsvorm curtes) werd
genoemd. Het ontstaan van deze vorm van ex
ploitatie, waarbij de zelfvoorziening voorop
staat, hangt samen met het ontbreken van een
geldeconomie. Het was de bedoeling dat de
producten die de horige boeren produceerden,
op het domein werden opgeslagen om daar
door de eigenaren te worden geconsumeerd.

Rond 1200 zijn de hoven voor het grootste
deel getransformeerd to t meer ‘normale’ bedrij
ven die een deel van hun productie afzetten op
de markt. Sporen van de oude domeinorganisa
tie zijn nog tot ver in de Late Middeleeuwen in
het Vechtgebied herkenbaar. Functionele hoven
waren er toen echter al niet meer. Uit de bron
nen kan worden opgemaakt dat in ons gebied
diverse hoven lagen, zoals in Abcoude waar een
stuk land lag van 47 morgen genaamd, Ouden-
hove. Waarschijnlijk moeten we deze curtis zoe
ken aan de Waver tegenover de Voetangel.41

Het beheer van de hoven, die vaak behoor
den aan leden van de hoge adel en door schen
kingen aan belangrijke kerkelijke functionarissen
en instellingen waren gekomen, werd gewoon
lijk in handen gegeven van plaatsbekleders
(hofmeiers). Deze werden op grond van hun or
ganisatorische talenten gerecruteerd uit de hori
ge boeren die onder het hofrecht vielen van de
hof waarvan zij deel uit maakten. Naarmate de
tijd voortschreed, ontwikkelde zich uit deze
groep ‘middeleeuwse managers’ een aparte kas

te van zogenaamde ‘ministerialen’, dienstman
nen of dienstlieden, personen die in een erfelijke
dienstverhouding stonden to t hun heer. In de
loop van de 13s eeuw werd hun onvrije oor
sprong steeds minder duidelijk en konden zij tot
de leenadel toetreden.42 Dat wil zeggen dat ze
de door hen beheerde goederen in leen konden
ontvangen en ook elders leengoederen konden
verwerven.

Nieuwe bewoning op en ontginning van het veen
De dienstlieden hadden de gronden die onder
de hoven ressorteerden, onder hun beheer. Het
moge duidelijk zijn dat toen de feitelijke eigena
ren van de hoven -  en daarmee van de weilan
den, de hooilanden, de velden en de venen die
daartoe behoorden -  besloten om deze wel erg
extensief gebruikte gronden door ontginning te
gaan exploiteren en te gelde te maken, de mi
nisterialen een belangrijke rol kregen toebe
deeld. Hun werd als zogenaamde locatores of,
zo men wil letterlijk vertaald ‘aanbesteders’ of
‘projectontwikkelaars’, de leiding toevertrouwd
van een onderneming die het Vechtgebied een
geheel ander karakter zou geven en het areaal
cultuurland aanmerkelijk zou doen toenemen.

In de venen werden, onder leiding van de lo
catores, vrije boeren in de gelegenheid gesteld
om nieuwe nederzettingen te stichten. Dit pro
ces ging in ons gebied grofweg van start rond
het midden van de n e eeuw. Begonnen werd in
het veen dichtbij de oeverwallen. Ten oosten
van de Vecht begon men aan de randen van de
hoogveenrug die tegen de Gooise stuwwal uit-
wigde; aan de westzijde geschiedde dat aan de
randen van een uitgestrekt klei-op-veengebied
dat doorliep to t aan Kamerik en verder naar het
noorden toe langs de flanken van de hoogveen
koepel omgeven door de Kromme Mijdrecht, de
Amstel, de Oude Waver, de Winkel, het Gein en
de Angstel, een cirkelvormig gebied dat thans
bekend staat als de Ronde Venen.

Afhankelijk van de bodemkundig-hydrologi-
sche gesteldheid gingen de ontginners onder
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leiding van de locatores de veenmoerassen of
wildernissen op twee verschillende manieren te
lijf: door vrije opstrek en door de aanleg van
broekontginningen.

Vrij opstrekkende veenontginningen

De hoogveenkoepels, die hoog boven hun om
geving uitstaken, werden aangepakt door even
wijdig verlopende sloten steeds verder naar ach
ter door te trekken, waardoor iedere boer de
beschikking kreeg over een zeer lang, smal per
ceel. Door het aanwezige hoogveenreliëf water
de het vrij komende veenwater vanuit de sloten
op natuurlijke wijze af in een van de vele rivier
tjes die het Vechtgebied rijk is. Deze manier van
ontginnen noemt men 'veenontginning door
middel van vrije opstrek': men begint aan de ri
vierzijde en dringt vandaar al sloten gravende
to t de hoogste delen van de hoogveenkoepel
door. Men werkt in principe net zo lang door,
totdat men het hoogste punt van de veenkoe
pel of veenrug bereikt heeft en verder ontwate
ren niet meer mogelijk is. Voorts is men ge
dwongen te stoppen, als men stuit op percelen
van concurrerende ontginners uit andere neder
zettingen.

Het graven van sloten en de daaruit voort
vloeiende ontwatering leidden to t grondwater-
daling waardoor, althans in de zomerperiode, de
bovengrond van het ontsloten veen begaanbaar
werd gemaakt voor het vee en ook geschikt
werd gemaakt voor akkerbouw. Zomerrogge,
gerst en haver waren de gewassen die door de
boeren in die tijd in het veen werden geteeld.
Ook in het veen was sprake van een gemengd
bedrijf. Zeker in de oligotrofe en mesotrofe ve
nen had men de mest van runderen en schapen
nodig om de vruchtbaarheid van de bouwvoor
op peil te houden.

Bijverschijnsel
Een belangrijk bijverschijnsel van de ontwate

ring was het feit dat het veen inzakte. De poriën
waren niet langer met water gevuld. Dit bete
kende tevens dat het indrogende veen in aanra
king kwam met de buitenlucht waardoor oxida
tie optrad. De hoeveelheid organische stof nam
als gevolg hiervan af, zodat het maaiveld nog
verder inzakte. Dit had weer vernatting to t ge
volg die alleen bestreden kon worden door de
sloten dieper uit te baggeren. Herhaalt men dit
proces enkele keren, dan stuit men uiteindelijk
op het probleem dat het water in de natte sei
zoenen niet meer op natuurlijke wijze naar de
riviertjes kan wegstromen, hetgeen to t zo’n gro
te drassigheid leidt dat verdere agrarische activi
teiten zijn uitgesloten. We moeten bedenken
dat er in de tijd waarover wij het hebben (de n e
to t de 14s eeuw), nog geen bemaling door wind
molens bestond. Bij teveel drassigheid besloten
de boeren om hun houten, met leem bestreken,
boerderijen, die vlak bij de riviertjes stonden, af
te breken en op hogere plaatsen, meer naar ach
teren opnieuw op te bouwen. In een aantal
hoogvenen herhaalde zich deze procedure ver
schillende malen, zodat men de nederzettingen
door de tijd heen als het ware door het veen
naar achteren ziet schuiven. Dit proces heeft de
honger naar nieuw land ongetwijfeld aangewak-
kerd. Waar het kon, heeft iedere individuele
boer zijn perceel zover mogelijk naar boven op
gestrekt teneinde van vers, voor de akkerbouw
geschikt, veen te kunnen profiteren.

Een bijkomend probleem was dat het water
dat uittrad uit het hoogveen, een zuur karakter
droeg, waardoor de groei van de gewassen
werd belemmerd. De enige mogelijkheid om dit
tegen te gaan was de aanleg van achterkaden
die het veenwater keerden.

Lineaire dorpen
Moesten de boerderijen worden verplaatst, dan
waren deze achterkaden geschikte plekken om
daar neer te strijken. Zo ontstonden er in het
hoogveen achter elkaar liggende lineaire dorpen
waarvan de boerderijen netjes in een rij waren
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gegroepeerd.43 Uitgaande van het kaartbeeld
van de Topographische en Militaire Kaart van
het Koninkrijk der Nederlanden van omstreeks
185044 komt het hierboven geschetste beeld
heel goed to t uitdrukking bij het Breukele(r)
veen, in het Maarsseveen, bij Westbroek bij Acht-
tienhoven en bij Oostveen. Opstrek, hoewel aan
zienlijk minder lang dan bij de hiervoor opge-
somde nederzettingen, vinden we ver achter
Loenen (het voormalige Loenerveen), bij Vree
land (het voormalige Dorsseveen) en achter
Baambrugge (ten oosten van de Angstel).

Vanaf Loenen wordt het beeld enigszins ver
stoord door elementen die de opstrek belem
merden. Hiertoe rekenen we vooral Oud- en
Nieuw Loosdrecht, twee veenontginningen die
qua slotenpatroon georiënteerd zijn op de
Drecht, een veenwater dat zijn oorsprong vindt
in opwellend water uit de Gooise stuwwal en de
afhelling van het hoogveen volgend to t het in
de Vecht uitstroomt. Ook het Horstermeer, een
groot kweloog verder noordelijk, doorkruiste de
recht-toe-recht-aan-systematiek van de veen-
ontginners. Kortenhoef is er duidelijk het slacht
offer van geworden. Weer iets duidelijker ziet
de opstrek van de veenontginning oostelijk van
Nederhorst den Berg eruit: deze begint bij de
Kuijerpolder, loopt door via de Spiegelpolder en
dan verder door to t in het Stichtse deel van An-
keveen. Hollands Ankeveen kan als nederzetting
met opstrek eveneens de toets der kritiek door
staan. Nog verder noordelijk wordt het beeld
echter weer vertroebeld door een ander groot
kweloog, het Naardermeer.

Spakenstructuur
Bij de Ronde Venen, het andere grote hoog
veencomplex met een opstrekkende verkave
ling, raaien de percelen, naar achteren steeds
smaller wordend, naar een centraal punt zoals
de spaken van een wiel in de richting van de as.
Dit is vooral op oudere topografische kaarten
nog goed te zien. De afzonderlijke ontginnings-
eenheden tekenen zich op de kaart af als taart-

De oogst Gekleurde pentekening in 'Speculum virgi-
num', eind i2e eeuw (coll. Rheinisches Landesmuseum,
Bonn).
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punten. We noemen enkele, het dichtst bij het
Vechtgebied aansluitende nederzettingen: Wil-
nis, Oudhuizen, Demmerik, Vinkeveen en Aas
dom St. Pieter.

Een structuur als bij een wiel met spaken vin
den we ook terug in de zogenaamde Ronde
Hoeppolder -  officieel de Oudekerkse Hoeppol-
der. Zoals we al eerder opmerkten, werd de
kern van deze polder eertijds gevormd door een
qua omvang bescheiden hoogveenkussen. Ten
slotte treffen we nog een opstrekkende percele-
ring op hoogveen aan in Duivendrecht en bij Die
men.

Broekontginningen

De openlegging van de hoogveengebieden was
betrekkelijk gemakkelijk: door sloten te graven
van de rivier af werd het veen gedraineerd en
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kon het agrarische gebruik een aanvang nemen.
Veel minder gemakkelijk was dat bij de klei-op-
veengebieden die begroeid waren met moeras
bossen en rietvelden. Bij hoog water in de Vecht
liepen de oeverwallen, bij ontstentenis van dij
ken, regelmatig over. In de herfst, de winter en
het voorjaar ontstonden vooral aan de westzij
de van de Vecht achter de hogere oeverwal gro
te watervlakten waarbij onder rustige omstan
digheden zware klei to t afzetting kwam. Een
goede natuurlijke afwatering kende dit laaggele
gen gebied niet, ingesloten als het lag tussen
veenkoepels aan de noord- en westzijde en de
hoge oeverwal langs de rivier.

Deze zone met moerasbos, die men ook wel
aanduidde als de broeken of broeklanden
(bijvoorbeeld het Otterspoorbroek en het
Maarssenbroek), vormde voor de middeleeuw
se ontginners aanvankelijk een bijna onover-
koombaar probleem. Eerst nadat technische, ju
ridische en organisatorische innovaties to t stand
waren gebracht, kon men deze ongunstige ge
bieden met succes te lijf gaan.

Van groot belang was dat moest worden
verhinderd dat de rivieren telkens opnieuw de
broeken inundeerden. Dit realiseerde men door
minder belangrijke rivierarmen af te sluiten, zo
dat de afvoer van water voortaan alleen door de
hoofdstromen plaatsvond. Belangrijk voor het
Vechtgebied is de aanleg van een dam in de Ou
de Rijn bij Wijk bij Duurstede in 1122.45 Daardoor
bleef ons gebied verder verschoond van hoge
waterstanden in de Rijn. Behalve door de aanleg
van dammen, dijken en kaden probeerde men
de broeken droog te krijgen en te houden door
aanleg van watergangen of weteringen. Deze
veeleisende technische maatregelen zorgden er
voor dat de broekontginningen een veel minder
vrijblijvend karakter vertoonden dan de veen
ontginningen met een vrije opstrek. Succes van
zo’n onderneming kan alleen worden gewaar
borgd dankzij stringente maatregelen en leiding
van bovenaf.46

Bekijken we de broekontginningen op de to

pografische kaart, dan zien we dat ze zich ken
merken door een grote regelmaat. De percelen
zijn allemaal even lang. Uit schriftelijke bronnen
blijkt dat men in principe is uitgegaan van het
formeren van hoeven met een standaardopper
vlak.

De lengte vertoont kleine verschillen, afhan
kelijk van de roedemaat die door de landmeter
werd gehanteerd, bedraagt deze tussen 1250 en
1375 meter, terwijl het oppervlak varieert tussen
14 en 15 ha. De breedte van de oorspronkelijk
hoeven ligt dan tussen de 100 en 125 meter.47
Deze omstandigheden vroegen extra inspan
ning van de betrokken locatores.

Cope-ontginningen
Er werden contracten afgesloten met de men
sen die bereid waren om de ontoegankelijke
broeken in te trekken om er een landbouwkun
dige bestemming aan te geven. Deze contracten
noemde men copen. Dit woord mag niet worden
uitgelegd als een simpele eigendomsoverdracht
door middel van koop. Het betrof een overeen
komst met een wijdere strekking en een leen
rechtelijke achtergrond.48 Het houdt onder
meer in dat een locator na de totstandkoming
van een nieuwe nederzetting bijvoorbeeld een
deel van de uit de rechtspraak voortvloeiende
boeten in erfelijk bezit krijgt of het recht ver
werft om een deel van de grondcijnsen of tien
den in de door hem geëntameerde cope-
ontginning te innen.49 We moeten dit zien als
een vergoeding voor de gemaakte kosten van
de kolonisten to t aan de eerste oogst. Misschien
was het ook een vergoeding voor de inkomsten
derving van de curtes die door de betrokken lo
catores werden beheerd. Een deel van het agra
risch potentieel van de hoven werd immers door
de ontginningen teniet gedaan. Ofschoon de
omstandigheden in de broeklanden zeker niet
ongunstig waren, werd het areaal weide- en
hooiland van de hoven door ontginning wel be
perkter.

De kolonisten die in de broekgebieden met
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een locator in zee gingen, werden in het co-
pecontract gunstige voorwaarden voorgespie
geld. De jaarlijkse cijns die zij aan de bisschop als
landsheer moesten afdragen, door welke beta
ling zij hem als hun grondheer erkenden, was
gewoonlijk zeer laag. Bovendien werd vastge
steld dat de nieuw ontgonnen gronden vrij ver
handelbaar waren, zonder dat daarvoor aan de
grondheer toestemming moest worden ge
vraagd.50 Dit duidt erop dat de ontginning van
de broeken geenszins eenvoudig was. Vele kolo
nisten in de cope-ontginningen zullen zijn ge
plaagd door ziekten en voortijdig zijn overleden.

Bekijken we de cultuurtechnische kant van
de cope-ontginningen in het broek, dan zien we
dat weteringen een essentieel onderdeel vorm
den. Even belangrijk waren de kaden die de ont-
ginningsblokken aan alle kanten omringden en
de broekontginningen moesten beveiligen te
gen eventuele overstroming door rivierwater.
Dit maakte de cope-ontginningen van meet af
to t kleine waterstaatkundige eenheden of pol-
dertjes die door uitwateringssluisjes, vaak een
voudige holle boomstammen met een klep, bij
lage rivierstanden op de rivieren konden lozen.51

We gaan ervan uit dat de oudste copen in
ons gebied zoals Oukoop (in 1217 Aldencoep);
Oud Aa, Otterspoorbroek en Maarssenbroek, bij
hun ontstaan nog direct op de Angstel en de
Vecht konden afwateren. Aan de Rijnzijde wa
ren dat Breudijk en Houtdijk. Iets later zullen de
ontginningen daarachter ter hand zijn genomen:
Kortrijk (in 1217 Kurtrijke), Cieltjesdorp (in 1247
Chelikendorp), Cerverskop (in 1310 Cheverscoip),
Oud Kamerik (in 1131 Kamerkd) en Laag Nieuw
koop. Als laatste werd de kern van het gebied
ontsloten: Spengen (in 1217 Spanier), Portengen
(in 1217 Britannien), Teckop (in 1288 Tekencope)
en tenslotte Kockengen (in 1307 Cokanghen52 ali
as ‘Luilekkerland’53). Deze laatste naam had
waarschijnlijk een cynische bijklank: hoevelen
zullen niet aan de moeraskoorts ten onder zijn
gegaan bij het openleggen van dit ver weg gele
gen, haast onbereikbare Luilekkerland?

Ongereglementeerde aanpak
Naast de cope-ontginningen zien we bij nadere
beschouwing nog een andere categorie broek
ontginningen opdoemen. Deze kenmerken zich
door een veel meer ongereglementeerde aan
pak. De veelal strookvormige percelen zijn er
ongelijk van lengte en hebben de neiging min of
meer kriskras door elkaar te liggen. Dit is de zo
ne met de lagere oeverwallen en de Oer-
IJafzettingen die plaatselijk door broekveen
overdekt zijn geraakt. Dit is het gebied rond Ab
coude, een nederzetting die blijkens haar oor
spronkelijke naam Abbekewalde uit een woud of
moerasbos, onder leiding van de locator (?) Ab-
beke54 ontgonnen is. De naam duikt al op in
1085, zij het in een valse oorkonde, hetgeen
vroeg te noemen is. Als blijk van hoge ouder
dom is bovendien een curtis aantoonbaar.

Misschien mogen we de broekontginningen
-  of beter broek- en bosveenontginningen van
Abcoude -  samen met de broek- en bosveenont
ginningen in de Aetsveldse polder die een verge
lijkbare rommelige verkavelingspatroon verto
nen en de structuur van Ouderkerk aan de
Amstel (eveneens met curtis) beschouwen als
een tussenstap tussen de vroegmiddeleeuwse
ontginningen op de hogere oeverwallen en de
meer systematische broekontginningen van de
klei-op-veen gebieden.

J.AJ. Vervloet is hoogleraar historische geografie
aan de Universiteit Wageningen.
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Column

De Horstermeerpolder
Een kwetsbare droogmakerij

Op 16 september 2009 stop ik met een bus met
tw intig buitenlandse studenten in het hart van de
Horstermeer, een droogmakerij van 610 hectaren
ten westen van Hilversum. Ik stop hier om uit te
leggen dat je aan het dichte netwerk van sloten
kunt zien dat het een bijzondere droogmakerij1 is
met veel kwel. Kwel is een opwaartse grondwa-
terstroming die hier ontstaan is, doordat de pol
der aanzienlijk dieper ligt dan de omgeving en
bovendien vrijwel geen slecht doorlatende boven
laag heeft. Hierdoor bedraagt de kwel, in tegen
stelling to t de gebruikelijke waarde van 1-2
mm/dag, maar liefst circa 15 mm/dag, waardoor
jaarlijks veel water moet worden uitgemalen.

Tijdens de stop komen enkele bewoners naar
mij toe om te vragen wat ik eigenlijk kom doen. Ik
vertel ze dat ik er sta om uit te leggen wat voor
een bijzondere polder de Horstermeer is. Hierdoor
raken ze geïnteresseerd en vragen mij: ‘Heeft U
dan verstand van water?’ Ik antwoord: ‘Ik denk
van wel.’ ‘Mogen we dan een keer met u komen
praten?’. ’Wat mij betreft geen probleem, maar
wat is er dan aan de hand?’ Het blijkt dat de pro
vincie Noord-Holland vergevorderde plannen
heeft om de helft van de polder onder water te
zetten, in principe voor natuurontwikkeling, maar
ook om een aantal problemen op het gebied van
wateroverlast en watertekort op te lossen. De be
woners voeren al vijftien jaar oppositie tegen de
ze plannen. We spreken af dat ze bij me langs zul
len komen, wat medio november gebeurt.

Het wordt voor mij een interessant gesprek
en ik krijg een rapport waarin het plan van de pro
vincie toegelicht wordt. Nu heb ik in mijn leven
heel wat van dit soort rapporten moeten beoor
delen en dit rapport was niet het beste voorbeeld
van een duidelijke uitleg van de problematiek en
de mogelijke oplossingen. Ik beloof om uit te zoe
ken hoe het met het water zit.

Ik lees het rapport door en stuit op een veel
voud van onduidelijkheden. Bijvoorbeeld wordt
gemeld dat de wateropgave 834.000 m3 is en dat
de Horstermeer die hoeveelheid in de opgezette
peilgebieden moet gaan bergen. Nergens staat

Bart Schultz

hoe vaak zo’n situatie zich voor kan doen en hoe
lang het dan mag duren, wat mijns inziens toch
wezenlijke informatie is. Ook begrijp ik niet waar
om je het water niet gewoon naar de Vecht af
voert, maar het eerst zo’n twee meter laat zak
ken, alvorens het drie meter op te pompen. Ik
maak zo goed en kwaad als het gaat een presen
tatie en vertoon die op de eerste sneeuwavond in
december in het NERA-gebouw in een uithoek van
de Horstermeer.

Ik heb een verhaal van ongeveer drie kwar
tier, maar de avond duurt bijna drie uur door de
nodige, soms emotionele discussies. De grote be
trokkenheid valt me op. Na afloop vraagt de pro
jectleider van de provincie mij of we eens kunnen
doorpraten. Ik vraag hem om me eerst enkele sa
menvattingen te sturen, zodat ik beter kan begrij
pen, wat ze eigenlijk precies willen en wat de ef
fecten daarvan zullen zijn.

Ik krijg de samenvattingen en begrijp er nog
steeds weinig van. Ik ben nu echter zover dat ik
precies wil weten, hoe een en ander zit en wat er
verandert, als de plannen worden doorgevoerd. Ik
rijd in enkele dagen het hele gebied -  dat qua wa
terhuishouding best gecompliceerd in elkaar zit -
door en leg alle gemalen, stuwen, bruggen en slui
zen op fo to ’s vast. Ik ben zo in staat om zicht te
krijgen op de samenhang van het gebied.

Op een bijeenkomst vlak voor de gemeente
raadsverkiezingen eind februari geef ik een soort
tussenstand van mijn onderzoek. Ik begin zicht te
krijgen op de echte aard en omvang van verschil
lende zaken. Ik houd mijn verhaal voor een volle
zaal en daarna is er een debat met de lokale politi
ci die allen hun steun aan de bewoners toezeggen.
Ik zet mijn onderzoek voort en we spreken af dat
ik 6 mei mijn concept-eindrapport zal presente
ren, 's ochtends voor de pers en 's avonds voor de
bewoners. De bewoners informeren mij dat ze
van plan zijn om een stuw te lichten. Ze blijken dit
van de voren met de gemeente te hebben afge
stemd. De desbetreffende stuw is scheefgezakt
en speelt eigenlijk geen duidelijke rol meer. Na de
persbijeenkomst wordt de stuw gelicht, wat veel
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De plannen met de Horstermeer roepen heftige emoties
op (foto J. Zwagerman).
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publiciteit oplevert. Het waterschap doet aangif
te. Dankzij de burgemeester wordt er een com
promis bereikt tussen de provincie, het water
schap en de bewoners, een soort wapenstilstand
to t 15 september 2010. Als ik deze bijdrage inlever,
is het medio juli. Ik kan derhalve nog niet melden
hoe de zaken zullen aflopen. Voor mij is het echter
inmiddels wel duidelijk. We mogen hopen dat de
plannen geen doorgang zullen vinden, enerzijds
omdat ze gewoon niet nodig zijn en anderzijds,
omdat ze op verschillende punten schadelijk zul
len zijn, waarmee onvoldoende rekening is gehou
den. Ik heb dit alles inmiddels in mijn rapport aan
gegeven en hoop dan ook dat mijn door toeval
ontstane inbreng in deze problematiek mag bij
dragen aan een goede afloop en een langdurig
voortbestaan van deze bijzondere maar kwetsba
re droogmakerij met haar betrokken bewoners.

Bart Schu/tz is hoogleraar Land and Water De
velopment, UNESCO-IHE, Delft.

Noot

1. Droogmakerijen zijn polders die zijn ontstaan door
het droogmaken van gebieden die voordien per
manent onder water stonden.
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Water
De stromende verbinding tussen Gooi en Vecht, verleden en heden

Allard van Leerdam, Maarten Ouboter, Jos Beemster

Water beweegt. Daarin schuilt de bekoring. Daarin ligt de kwetsbaarheid. De bekoring kennen
velen: in de vrije tijd al varend op een plas, fietsend langs een mooie sloot of wandelend over
een polderkade. De kwetsbaarheid ontstaat doordat een wateringreep, vaak onbedoeld, kan
doorwerken op gevoelige elementen kilometers verderop in het landschap. Dit gevoelige
element kan een water afhankelijk ecosysteem zijn, maar ook het b odemarchief (bijvoorbeeld
in veen), een cultuurhistorisch monument of een menselijke gebruiksfunctie zoals
drinkwaterwinning of recreatiegebied. De logica, of beter fysica van het water impliceert dat
iedere belasting of aantasting bovenstrooms beperkingen oplegt aan ontwikkelingen
benedenstrooms. Juist in het Gooi is er bovenstrooms fors ingegrepen vanaf het moment dat
aan het einde van de i<f eeuw de heidedorpen begonnen te groeien, er kunstmest beschikbaar
kwam, de industrialisering opkwam en er allerlei andere ontwikkelingen optraden in het
verlengde hiervan.

De bekoring van het stromende water is ook dat
het de verschillende elementen van het land
schap, levenloos of levend, met elkaar verbindt.
Gedurende zijn reis door het landschap verande
ren de eigenschappen van het water, ook onder
‘natuurlijke’ omstandigheden. Er worden mine
ralen opgepikt en weer afgegeven. De zichtbare
expressie van het water, bijvoorbeeld in bodem-
vorming en in wilde planten en dieren, veran
dert ingrijpend en aangrijpend tussen water
scheiding en rivier. De menselijke manipulatie
van de waterhuishouding, zoals door ontginning
van woeste gronden, heeft deze verschillen c.q.
diversiteit aanvankelijk alleen maar vergroot. In
tweede instantie zijn ze echter toegedekt en ge
nivelleerd door overbemesting en andere vor
men van vervuiling en verstoring.

In dit artikel proberen we het stromingspa
troon van het water tussen Gooi en Vecht te dui
den. Dit doen we vanuit de sturende factoren in
het landschap. In beginsel zijn dit ondergrond
en klimaat, in de praktijk is het een ingewikkeld
samenspel geworden met allerhande en soms
eeuwenoud menselijk gebruik en beheer. Het
Gooise watersysteem waarin u nu vertoeft, is
alleen te begrijpen vanuit beide: natuur en cul
tuur. Bij beide staan we daarom stil. Met dit

inzicht geven we aan in welke richting cultuur-
ingrepen bijgesteld kunnen worden om lange-
termijnschade voor mensen en natuur af te
wenden, of om nieuwe kansen te doen ont
staan.

Het stromingspatroon tussen Gooi en Vecht

De basis: zand en regen
Aan de ijstijden danken we het boeiende stro
mingspatroon van met name grondwater in het
Gooi. Het vanuit het oosten opdringende landijs
vormde de stuwwal van Hilversum en later de
stuwwal van Laren-Huizen (Ruegg 1975). In de
eeuwen en millennia daarna nivelleerden de
stuwwallen weliswaar door verspoeling (vor
ming van sandrs, of spoelzandwaaiers) en door
windgedreven erosie en sedimentatie (vorming
van dekzanden), maar ze bleven de kern van het
zandlandschap van het Gooi. De stuwwallen zijn
hoog en doorlatend, want vooral opgebouwd
uit grof rivierzand dat al in eerdere perioden is
afgezet. Dit betekent dat neerslag hier relatief
gemakkelijk in de bodem dringt en daar een
door zand omgeven, overal in de ondergrond
aanwezig waterlichaam vormt. Door deze infil-
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tratie is de grondwaterstand onder de stuwwal
len het hoogst, althans ten opzichte van NAP,
niet ten opzichte van maaiveld. De grondwater
stand loopt geleidelijk af naar de flanken van de
stuwwal en naar de riviervlakten van Vecht en
Eem, alwaar hij grofweg samenvalt met het
rivierpeil. Als geheel is het grondwaterstand-
verloop dus een (flauwe) afspiegeling van het
reliëf.

Waterstromen in het natuurlandschap
Water stroomt van hoog naar laag. Dit geldt ook
voor grondwater, waarvan de stroming wordt
‘aangedreven’ door het bovenbeschreven
grondwaterstand-verloop. Het Gooiwater, conti
nu aangevuld door regen, vloeit dus vooral in de
richting van de Vechtstreek of naar relatief lage
delen tussen Gooi en Utrechtse Heuvelrug. De
ondergrond zelf is niet homogeen maar opge
bouwd uit verschillende lagen. Sommige daar
van zijn sterk doorlatend, andere zijn voor water
juist moeilijk te passeren. De Kedichemlaag of
‘Waalre klei 1’, in het zuiden van de Vechtstreek,
is daarvan een voorbeeld. Deze lagen en ook de
afwisseling van grovere en fijnere zanden ‘stu
ren’ de stroombanen van het grondwater en zijn
daarmee van invloed op de plaats waar met na
me het diepere, oudere grondwater aan de op
pervlakte komt (zie ook de dwarsdoorsnede van
de ondergrond in afb. 2). Hierdoor ook ligt de
waterscheiding oostelijk van de hoogste punten
van het Gooi: het Gooise water heeft de neiging
naar het westen te stromen.

Het natuurlijk grondwaterstromingspatroon
is al met al eenvoudig: het wateroverschot
vloeit langzaam af in de richting van de rivier-
vlakte van de Vecht. Daar treedt het water ook
aan de oppervlakte. Dit proces heet kwel en is
cruciaal voor de natuur van het Vechtplassenge
bied. Heel plaatselijk, in de huidige Ster van
Loosdrecht, ontstaat hierdoor voor het eerst
een stromend oppervlaktewater: het veenrivier
tje de Drecht. Dit riviertje voerde kwel- en neer-
slagwater af in de richting van de Vecht.

Afb. 1: Het begin van de Drecht in het veengebied dat
later is ontgonnen tot ‘de Ster’.

■

r ë f r f e s .  ■

Vlakdekkend leidt het stagnerende kwelwater,
vermengd met neerslagwater, tot een ideaal mi
lieu voor veenontwikkeling. Dat gebeurt na de
ijstijden dan ook op grote schaal en de rivier-
vlakte raakt geleidelijk opgevuld met een veen
pakket dat plaatselijk to t meters dik aangroeit.
Door veengroei stijgt niet alleen het maaiveld,
maar stijgen ook de grondwaterstanden en de
hydrologische weerstand van de bodem (venige
deklaag). Dit leidt ertoe dat het ‘venster’ waarin
het Gooi-water aan de oppervlakte treedt, zich
geleidelijk verplaatst naar de oostrand van de ri-
viervlakte, waar het veen uitwigt tegen het
Gooise zand. De omvang van de kwelstroom
neemt daarbij langzaam af, doordat het water-
herkomstgebied kleiner wordt. Het kwelwater
houdt wel invloed op het ecosysteem en daar
mee op de veenontwikkeling. Het wordt immers
niet afgevoerd, maar siepelt langzaam in de rich
ting van de rivier. Het veenlandschap dat hier
door ontstaat, wordt door Succow en Jeschke
(1986) 'doorstromingsveen’ genoemd. Door de
aanvoer van mineralen als ijzer, kalk en magnesi
um via het grondwater is dit veen zeer rijk aan
“bijzondere planten en dieren. Het doorstro
mingsveen bevindt zich vooral aan de oostkant
van het Vechtdal en in lage slenken. Daartussen
in bevinden zich ook hoogveenlenzen die geheel
door regenwater gevoed worden plus tal van
overgangen tussen beide veenlandschaptypen.
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Afb. 2: Dwarsdoorsneden van de ondergrond omstreeks
800 AD en 2000 AD met ondergrondse waterstromen
(ontleend aan Van Loon et al. 2009).
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Ook de natuurlijke hydrologie vertoont steeds
een ontwikkeling, zij het meer geleidelijk dan in
onze tijden van grootschalige milieuverandering
door mensen. Afb. 2 geeft een indruk van de
laatste min of meer natuurlijke toestand, vlak

voor de middeleeuwse veenontginning.

Cultuur en water
Het menselijk gebruik van het landschap neemt
vanaf de vroege Middeleeuwen toe met metho
den die het functioneren van het hele landschap
gaan beïnvloeden. Hier beschrijven we de
hoofdlijn. Verderop in dit artikel kijken we aan
de hand van het huidige stromingspatroon tus
sen Gooi en Vecht preciezer naar voorbeelden
van deze menselijke invloeden op het (grond)
watersysteem.

De meest ingrijpende stap, ook in de huidige
situatie, is de ontwatering van het veengebied
door aanleg van weteringen en sloten. De fase
van de veengroei slaat daarmee om in een fase
van veenafbraak en maaivelddaling. In droog
gelegd veen worden plantenresten/veen im
mers afgebroken. Turfwinning versterkt deze
ontwikkeling. De weteringen en sloten worden
georganiseerd to t polders: met inzet van steeds
zwaardere middelen (molens, stoomgemalen,
elektrische pompen) worden de dalende bo
dems drooggehouden. Grote delen van de
Vechtstreek lagen aanvankelijk to t 2 meter bo
ven NAP, maar zijn nu gezakt to t circa 1 meter
onder NAP of nog lager. Op veel plekken, zoals
ten zuiden van Nieuw-Loosdrecht of in de zuid
oosthoek van de Bethunepolder, ligt het dek-
zand van de riviervlakte na millennia door veen
bedekt te zijn, opnieuw aan de oppervlakte.

Cultuurhistorisch is de afbraak van het veen-
bodemarchief een jammerlijke zaak, maar is de
daaraan voorafgaande veenontginning juist een
belangrijk en echt Nederlands verhaal. De ont
ginning toont zich in hoofdwatergangen, dijken,
verkavelingspatronen, waterstaatswerken waar
van er vele ook nu nog aanwezig zijn en door
het waterschap gekoesterd worden (zie bijvoor
beeld het rapport ‘water van niveau’ van Haart-
sen en Bekius (2003)).

De hydrologie wordt door de ontginning
veel ingewikkelder dan de natuurlijke stroming.
De grondwaterstroming gaat zich richten op de
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sloten en weteringen: deze zijn nu immers de
laagste plekken met de minste weerstand die
een kortsluiting bewerkstelligen tussen het
veengebied en de Vecht. De invloed van het
(grond)water op de ecosysteemontwikkeling
neemt af. Door de versnelde afvoer komen ver
schillen in waterkwaliteit tussen grondwater en
neerslagwater minder tot expressie. Door de
verlaagde grondwaterstanden wordt de wortel-
zone van veel vegetaties niet langer bereikt. In
deze nieuwe situatie ontstaan nieuwe ecosyste
men: in de uitgeveende petgaten komen om
vangrijke verlanding en secundaire veenvorming
op gang. Deze nieuwvorming stelt zich qua wa
terpeilen in op de nieuwe situatie en kan zich
daardoor, in ieder geval in aanvang, toch soor
tenrijk ontwikkelen.

Op het zand zit men ook niet stil. Door ar
moede en terreingesteldheid is de menselijke
impact aanvankelijk kleiner en beperkt zich tot
de kap van bossen. Bij de explosieve bevolkings
toename vanaf het einde van de ige eeuw
neemt de impact echter toe: zandafgraving, ver
harding, riolering, grondwaterwinning, grond-
watervervuiling. Bijna al deze ontwikkelingen
beperken de grondwatervoorraad onder het
Gooi.

De ‘opwelving’ van de grondwaterspiegel
vlakt er af. De afstroming naar lager gelegen de
len droogt deels op.

Culturele impact
De impact van de cultuur op de grondwaterstro-
ming tussen Gooi en Vechtstreek wordt in het
schematische overzicht weergegeven (afb. 2).

Grondwaterstroming door een transect van
Gooi naar Vecht wordt schematisch in een na
tuurlijke (boven, het jaar 800) en cultuurlijke
(onder, het jaar 2000) situatie weergegeven. De
transecten bevinden zich ter hoogte van de
Horstermeer. Bovenaan is de bodemopbouw
aangegeven. De grijze lagen in de dwarsdoor
snede zijn weerstandbiedende pakketten. In de
Middeleeuwen is de stuwwal intact. Het Vecht

dal is opgevuld met een dik veenpakket dat ruim
boven NAP ligt. In de huidige situatie zijn delen
van de stuwwal vergraven. Het veen is ingeklon
ken of verveend en het Horstermeer is droogge
maakt. De veen-zandgrens is naar het westen
opgeschoven. De onderhelft van de afbeelding
toont stroombanen door de ondergrond: de y-
as geeft de diepte weer ten opzichte van NAP.
In de Middeleeuwen kwelt het grondwater
vooral aan de oostrand van het veen uit. Een
tweede, kleiner, grondwatersysteem ligt op de
overgang van het dal naar de Vecht. De rivier
draineert zijn omgeving bij lage rivierwaterstan-
den. De rivier wordt zelfs bereikt door grondwa
ter afkomstig van het Gooi.

In de huidige situatie komt het Gooise
grondwater niet meer zover: het wordt afgevan
gen door polders in het Vechtdal die inmiddels
veel lagere (grond)waterstanden hebben dan
vroeger. Vanuit de Vecht infiltreert daardoor
zelfs water. Binnen het Vechtdal ontstaan
‘subregionale’ grondwatersystemen als gevolg
van peilverschillen tussen polders. Dit gebeurt
ook op de stuwwal waarvan sommige delen zijn
vergraven of gedraineerd.

Huidige grondwaterstromen
Het grondwaterstromingspatroon kan worden
afgeleid uit de volgende twee figuren, die beide
zijn ontleend aan een grondwatermodel waarin
de huidige waterhuishoudkundige situatie
(polderpeilen, onttrekkingen) zo accuraat mo
gelijk zijn ingevoerd.

Afb. 3 beschrijft de ligging van de grondwa
terspiegel. De grondwaterstroming verloopt
loodrecht op de getoonde isohypsen, die pun
ten met een gelijke stijghoogte ^grondwater
stand) met elkaar verbinden.

Afb. 4 geeft aan waar er kwel optreedt
(blauw) en waar er juist water wegzijgt (rose).
Water stroomt overal. Om een indruk te geven
van deze stroming is in beide figuren een aantal
stroombanen weergegeven: de weg die een re
gendruppel in vaak honderden jaren beschrijft,
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Afb. 3: Grondwaterstanden tussen Gooi en Vecht op basis van een geohydrologisch model (Beemster, niet gepubli
ceerd).
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nadat hij op een bepaalde plek in het Gooi in de
bodem is gezakt.

Deze stroombaanberekeningen gaan ervan
uit dat de hydrologische situatie blijft zoals ge
toond. In werkelijkheid zijn er gedurende de
afgelopen eeuw voortdurend veranderingen in
bijvoorbeeld polderpeilen en onttrekkingen,
waardoor de werkelijke stroombanen meer
zwabberend kunnen verlopen (zie bijvoorbeeld
Schot 1991). Het grondwaterstromingspatroon
is zelfs zonder deze zwabbers duidelijk drukker
en complexer dan in de middeleeuwse situatie,
met bijvoorbeeld allerlei kwel- en infiltratiezo-
nes die op het eerste gezicht moeilijk te begrij
pen zijn. Tegelijkertijd ‘schemert’ het natuurlijke
systeem er nog steeds in door: de overheersen
de afstroming is van Gooi naar Vechtdal en an
dere lage gebieden en er liggen nog steeds

kwelgebieden op de ‘knik’ van hogere zand
gronden naar het veen en de klei. Hieronder
zoomen we in op een aantal plekken (zie letter
aanduidingen in afb. 4) waar menselijke activi- f
teiten het watersysteem tussen Gooi en Vecht
veranderen. Voor een aantal locaties is de
stroombaan van het grondwater berekend, met
een indicatie van de leeftijd.

De menselijke impact op waterstromen nader
belicht

Verstening
Het bos- en heidelandschap van het Gooi raakte
steeds verder bebouwd, bijvoorbeeld ter hoog
te van Hilversum (locatie A in afb. 4). Verstening
vermindert de grondwateraanvulling. Al het wa-
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Afb. 4: Intensiteit van kwel (blauw) en infiltratie (rose) tussen Gooi en Vecht op basis van een geohydrologisch model
(Beemster, niet gepubliceerd). Voor een aantal locaties is de stroombaan van het grond water berekend, met een
indicatie van de leeftijd. De letters geven locaties aan waarop hieronder wordt ingezoomd.
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ter dat in het riool of in een waterafvoerkanaat
terechtkomt, is immers niet meer voor het
grondwater beschikbaar. Regenwaterriolen, zo
als aanwezig in grote delen van Hilversum, heb
ben dit effect verzacht maar hebben tegelijker
tijd door de vele verkeerde aansluitingen de
kwaliteit van het inzijgende water belast.

Eerder is in de eerste helft van de 20e eeuw
al een veel omvangrijker vervuiling van het
grondwater opgetreden door directe lozingen,
ook vanuit de industrie. Deze lozingen verzamel
den zich onder andere in de Laarder Wasmeren
(zie bijvoorbeeld Van Leerdam et al. 2001). Van
af dit soort plekken is een ‘pluim’ van vervuild
grondwater ontstaan, die nu door sanering en
uitgekiend waterbeheer (Masterplan Gooi)
moet worden weggehouden bij gevoelige be
stemmingen.

Grondwateronttrekking
Grondwater uit zandgebieden is een zeer ge
schikte bron voor drinkwaterbereiding of indu-
striewater (locatie B in afb. 4 geeft als voor
beeld de drinkwaterwinning langs de Larense
Weg). Daarom ontstaan er in het Gooi en de
randgebieden al snel verschillende winningen,
mede aangedreven door de bevolkingsuitbrei
ding en het toegenomen verbruik. Deze winnin
gen onttrekken water boven in het stroomge
bied. Grondwater, dat vervolgens niet meer
beschikbaar is voor afstroming naar lagere de
len. Dit betekent dat zich benedenstrooms, zo
als in het Vechtdal en op de flanken van het
Gooi, verdrogingseffecten kunnen voordoen. De
kwel kan verminderen en grondwaterstanden
kunnen dalen, wat in ieder geval de natuur maar
ook landbouw (droogteschade in de zomer, bij-
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Afb. 5: Zanderij Cruysbergen na ecohydrologische herin
richting, 15 maart 2007.

voorbeeld bij Nieuw-Loosdrecht) en recreatie
(bijvoorbeeld via waterkwaliteitsproblemen)
kan schaden. In het midden van de jaren tachtig
is deze schade onderbouwd met hydrologische
en hydro-ecologische modellen (zie bijvoor
beeld Witmer 1989, Barendregt et al. 1989). Op
grond hiervan is de grondwaterwinning in het
Gooi teruggebracht.

Vergroving
Vergraving van de flanken van het Gooi kan het
opwelvende grondwaterlichaam aansnijden en
draineren. Een uitgesproken voorbeeld hiervan
is de Hilversumse Haven, de sterk kwellende lo
catie C in afb. 4. De havenaanleg in de crisisjaren
heeft hier de bodemweerstand verlaagd en
vooral het waterpeil van het Hilversums Kanaal
to t diep in het zandgebied gebracht. Het gevolg
is dat het Gooise grondwater hier ‘overvloeit’ in
het Hilversum Kanaal en daar wordt opgemengd
en afgevoerd.

Hetzelfde verschijnsel, zij het meestal min
der heftig, doet zich voor in zanderijen. Natuur
ontwikkeling in zanderijen, zoals in de Groeve
Cruysbergen ten zuidwesten van Bussum, wordt
aangegrepen om de afvoer van water hier te
stremmen. Dit zorgt er niet alleen voor dat er
minder grondwater wordt afgevoerd, maar bo
vendien dat de bijzondere chemische kenmer
ken van jong grondwater, zoet en licht aange-

rijkt met mineralen, to t expressie komen. De
groeve Cruysbergen vóór natuurontwikkeling
werd sterk beïnvloed door vrijelijk toevloeiend
boezemwater dat in het geheel niet thuishoort
op de stuwwalflank. Het herbergde zelfs chlori-
deminnende waterplanten zoals groot nimf-
kruid (zie o.a. Iwaco 2002).

Polders
Bij het kopje cultuur en water is al aangegeven
dat de middeleeuwse ontginning begon met de
aanleg van weteringen en sloten die het veen
ontwaterden. De ontginning kan men opvatten
als de ‘inpoldering’ van het veenlandschap. Een
polder is een gebied met een netwerk van slo
ten en weteringen waarin een vastgelegd peilre-
gime wordt gehandhaafd. Dit laatste gebeurt
door de afvoer en aanvoer van water.

Op het grondwater heeft de polder een gro
te invloed. Daar waar het polderpeil lager is dan
de stijghoogte van het grondwater, ontstaat
een situatie zoals beschreven met betrekking
to t een zanderij of de Hilversumse Haven: er
wordt grondwater aangetrokken (kwel) en via
de sloten en weteringen afgevoerd. Op locatie D
in afb. 4 zien we van west naar oost een stoet
van polders in het Noorderpark, alle grenzend
aan het Gooi/de Heuvelrug. Vele van deze pol
ders hebben een kwellend deel in het noordoos
ten, daar waar het grondwater van de stuwwal
toestroomt. Maar in het (zuid)westen zijgt wa
ter weg. Dit effect ontstaat door een combina
tie van de ligging van de stuwwal en de trapsge
wijs steeds lagere polderpeilen langs de helling
van de stuwwal. Afb. 6 laat dit trapsgewijze ver
loop zien van Achttienhoven in het oosten to t
de Tienhovense Binnenpolder en uiteindelijk de
Bethunepolder in het westen. Bij iedere ’peil-
sprong’ ontstaat er een kleine ’subregionale’
grondwaterstroming met inzijging aan de hoge
kant en kwel aan de lage. De invloed van een
polder op het grondwatersysteem wordt dus
zowel bepaald door de ligging als door de ge
hanteerde peilen.
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Afb. 6: Impressie van de cascade aan polderpeilen tussen Polder Achttienhoven en de Kanaaldijk: de oostrand van het
plaatje ligt ter hoogte van de lijn Fort Ruigenhoek-Bungalowpark de Egels hoek, parallel aan de A27. De noord(west)
rand is het Tienhovensch Kanaal. Het land is in de tekening weggelaten: men ziet de waterspiegel in de trekgaten en
sloten geëxtrapoleerd naar het volledige oppervlak van het peilvak (bron: Vista + Staatsbosbeheer 2005).

m
Huidige peilvakken
Hoogste peil -0,30 m NAP
Laagste peil -1,30 m NAP
Bethunepolder -3,93 m NAP

Op het oppervlaktewater is de invloed van de
polder nog directer. Het polderpeilbeheer zorgt
voor afvoer van neerslag- en grondwater. In
droge tijden vindt juist aanvoer plaats. Deze
aanvoerstroom wordt groter wanneer er een
verhoogd zomerpeil wordt gehanteerd, zoals de
afgelopen decennia gebruikelijk is geworden in
veel landbouwgebieden. De wateraanvoer is uit
eindelijk afkomstig uit de Rijn, via Amsterdam-
Rijnkanaal en Vecht of uit droogmakerijen, maar
verloopt vaak via allerlei omzwervingen. Afb. 7
geeft als voorbeeld een indruk van de wateraan-
voerroutes in het Noorderpark, het gebied met
de poldercascade weergegeven in afb. 6. Het
aanvoerwater kan vanuit de bronnen of vanuit
de omzwervingen belast zijn met ongewenste
stoffen zoals voedingsstoffen, zout of stoffen
die de afbraak van veen bevorderen zoals sul
faat. Deze stoffen zorgen voor problemen voor
waterkwaliteit en ecologie, zoals blauwwier-
bloei, snelle baggeraanwas en het stokken van
het verlandingsproces. Daarom wordt het

kwetsbare gebied van de Molenpolder, zo rijk
aan soorten, sinds een aantal jaren voorzien van
water uit het Loosdrechtgebied. Eerder ontving
dit gebied ongezuiverd Vechtwater, waardoor
het in de periode 1950-1990 sterk achteruitging.
Voor de natuur is ook het gecontroleerde peil
zelf een probleem: een zekere ruimte voor na
tuurlijke fluctuatie is belangrijk voor de ontwik
keling van met name oeverplanten.

De waterstromen en waterkwaliteit in de
polder zelf worden, behalve door de ligging, dus
eveneens sterk bepaald door het peilregime en
de kwaliteit van het aanvoerwater.

Droogmakerijen
Droogmakerijen zijn ook polders. Het enige ver
schil is dat ze eerst een meer (of plas) waren dat
vervolgens is ‘drooggemaakt’. Droogmakerijen
hebben daardoor relatief lage polderpeilen. Dit
maakt hun invloed op de grondwaterstroming
sterker. Op locatie E in afb. 4, de Bethunepolder,
zien we dan ook sterke kwel en buiten de polder
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Afb. 7: Aanvoerroutes van inlaatwater in het Noorder-
park. Het gele gebied is het ‘natuurwatersysteem’ dat
water aanvoert uit de Breukeleveensche Plas die weer
op peil gehouden wordt met water uit het Amsterdam-
Rijnkanaal. De andere twee 'watersystemen’ gebruiken
Vechtwater.

een omringend gebied met wegzijging. Een
soortgelijke situatie doet zich voor rond de
Horstermeerpolder.

De lage peilen vereisen een sterke bemaling,
waardoor er uit de droogmakerijen veel water
vrijkomt. In de Bethunepolder wordt het groot
ste deel hiervan gebruikt voor drinkwaterberei-
ding in de Waterleidingplas bij Loenderveen. In
de Horstermeerpolder is dit niet mogelijk, door
dat hier ook fossiel brak grondwater naar de op
pervlakte wordt ‘getrokken’. De uitslag van dit
grote volume brakkige water beïnvloedt de om
geving, in de eerste plaats de rivier de Vecht
zelf.

Mogelijkheden voor bijsturing gericht op
duurzaamheid

De menselijke invloed op de waterstromen tus
sen Gooi en Vecht is ingrijpend en heeft deels
een onomkeerbaar karakter: verdwenen pakket
ten veen en zand, bijvoorbeeld, komen niet te
rug. Het is daardoor onmogelijk maar waar
schijnlijk ook onnodig om te streven naar herstel
van de natuurlijke hydrologie. Veeleer is het de
uitdaging om de menselijke impact op de water
huishouding bij te sturen, zodanig dat we de
vaak onbedoelde schade voor mensen en na

tuur ombuigen in waterkansen. Deze uitdaging
wordt uitgebreid met die van de klimaatveran
dering, die ingrijpt op de motor van de hydrolo
gische kringloop: neerslag en verdamping.

De ombuiging naar een toekomstbestendi-
ger watersysteem dat de functies beter onder
steunt, is per definitie maatwerk in een rijk ge
schakeerd maar ook dicht bewoond landschap
als Gooi en Vechtstreek. Dit maatwerk speelt,
soms zelfs op de vierkante meter, in op de
‘genius of the place’.

Een aantal duurzaamheidsprincipes kan bij
dit maatwerk to t inspiratie strekken. We noe
men er enkele:
• Grondwateraanvulling bovenstrooms ver

sterken: zoveel mogelijk schoon ‘stadswa
ter’ en ‘wegwater’ kan in de bodem dringen.
De gemeente Bussum is bijvoorbeeld heel
actief bezig regenwater af te koppelen van
het vuilwaterriool en het vervolgens te infil
treren.

• Waterwinning zoveel mogelijk concentreren
aan het einde van de stroombaan, nadat het
water zijn werk in het gebied heeft kunnen
doen. Zo is op instigatie van de provincies in
Midden-Nederland veel drinkwaterwincapa-
citeit in 2003 naar Flevoland verplaatst
(pompstation Fledite).

• Polderpeilverlagingen beperken, onder an
dere om hiermee onnodige bodemdaling te
voorkomen en zuinig te zijn met de resteren
de veenpakketten. Een voorbeeld hiervan is
het Watergebiedsplan Zuidelijke Vechtplas-
sen van het waterschap Amstel-Gooi en
Vecht (2008), waarin voor sommige natuur
gebieden zoals Polder Mijnden Oost het te
gennatuurlijk peilverloop wordt verruild
voor een peil dat binnen een vastgesteld
maximum en minimum mag fluctueren.

• Wateraanvoer beperken, onder andere door
slimmer om te gaan met natuurlijke fluctua
ties. Een voorbeeld hiervan zijn de Loos-
drechtse Plassen waar sinds 1990 de aan
voer van gebiedsvreemd water stapsgewijs
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fors teruggebracht kon worden door iets
meer peilfluctuatie toe te laten en beter in
te spelen op het weer.

• Dat grote verbeteringen kunnen worden be
reikt in het watersysteem van polders, kan
worden geïllustreerd aan de hand van de
eerdergenoemde ‘Molenpolder’, een water
rijk petgatenreservaat bij Tienhoven. Dit ge
bied was in de jaren veertig misschien wel
het soortenrijkste gebied van de Vecht
streek. In de jaren zestig en zeventig kreeg
het klap op klap door bijvoorbeeld de aanleg
van de Maarsseveense Plas, polderpeilverla-
gingen en vooral de sterke vervuiling van
het Vechtwater dat in overvloed toestroom
de. Alle watervegetatie stierf af, verlan-
dingsvegetaties verdwenen. Midden jaren
negentig zijn hier drie maatregelen geno
men:

• hydrologische scheiding van agrarisch ge
bied en natuurgebied;

• wateraanvoerbron verlegd naar de Loos-
drechtse Plas, die op zijn beurt gevoed
wordt door het schonere water uit het Am-
sterdam-Rijnkanaal (zichtbaar in afb. 7), dat
bovendien van fosfaten ontdaan is in een
zuiveringsinstallatie bij de Bloklaan;

• verwijderen van de zeer voedselrijke bagger
die zich in veel van de trekgaten had opge
hoopt.

De watervegetatie is op grote schaal teruggeko
men, inclusief veldjes van krabbescheer en an
dere ‘aanzetten’ to t verlandingsvegetatie. De
dieren van water en moeras volgen in hun kiel
zog. Ook de bewoners en recreanten profiteren
van schoner water en een meer diverse natuur.

Het artikel is geschreven in opdracht van Hoog
heemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Dit is de
reden dat de stromingen in oostelijke richting
niet in het artikel zijn opgenomen.
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Lieu de Memoire

De Eemnesser Vaart -  behelpen met vernuft
Jaap Groeneveld
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De Eemnesser Vaart was ooit een belangrijke le
vensader voor Eemnes en naaste omgeving. Zij
loopt vanaf Eemnes Buiten naar het gemaal en is
daar door middel van een sluis met de Eem ver
bonden. Zij was een onderdeel van het stelsel van
waterwegen in Nederland dat vervoer van grote
ladingen -  die van vervlogen tijden -  mogelijk
maakte. Zo realiseren weinigen zich dat de hele
Sint-Jansbasiliek te Laren via de Eemnesser Vaart
is aangevoerd, in scheepsladingen baksteen uit de
Vechtstreek wel te verstaan. Beurtdiensten op
Amsterdam onderhielden de verbinding met het
haventje van Eemnes. Turfschippers brachten
brandstof uit Drenthe en Overijssel. Diverse ande
re schippers haalden of brachten lading zoals
koolrapen, veevoer (beroemd Eemnesser hooi),
aardappelen en bouwmaterialen.

De scheepvaart op Eemnes had echter een be
perking. Afgezien van de breedte en de lengte van
de sluis, was vooral de diepte van de sluis en van

de vaart een knelpunt. Bij de komst van een
zwaar beladen scheepje van maximaal zo ton
moest het peil in de vaart verhoogd worden, om
dat het schip anders op de sluisvloer vast zou ko
men te liggen. Het verhogen van het peil duurde
ongeveer een dag. Geen mobieltje bij de hand om
even te bellen: Tk lig om vijf uur voor de sluis en
steek te diep, kun je het peil alvast verhogen, zo
dat ik door kan varen?' Nee, de sluiswachter wist
het niet eerder dan dat de schipper al voor de
sluis lag. Een verloren dag dus. Om te voorkomen
dat het peil zou stijgen in alle sloten in de polder,
werden met de ruilverkaveling van omstreeks
1940 de tochtsloten die op de vaart uitkwamen,
voorzien van zelfwerkende verlaten en handbe
diende schuiven. Eén exemplaar van deze keer-
sluisjes is bewaard gebleven als onderdeel van het
door Waterschap Vallei & Eem gekoesterde erf
goed. Was het schip in de haven, die dieper was
dan de vaart, dan moest het peil weer omlaag. De
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Links: Het nu nog behouden verlaat in aanbouw omstreeks 1940 (coll. Historische Kring Eemnes).
Hieronder: Hetzelfde verlaat anno 2010. Het water stroomt uit en de deuren staan open. De metalen schuif ontbreekt
aan het hefmechanisme (foto auteur).

U  ■ f f

boeren zouden anders overlast krijgen, doordat
het peil in de sloten te hoog zou worden door
kwel en afwatering van de hogere gronden.

Het is zeker zo dat met het inklinken van de
grond in de polder door wateronttrekking het
waterpeil in de polder navenant zakte. Afhanke
lijk van de plaatselijke ondergrond kunnen dit ve
le decimeters per eeuw zijn. De sluisvloer zakte
echter niet mee, zodat dit waarschijnlijk steeds
weer een geleidelijk groter probleem voor de
scheepvaart moet hebben gevormd. De sluis is
een aantal malen vernieuwd, voor het laatst in
1877.

Door de verschuiving van vervoer naar de weg
was de rol voor de Eemnesser Vaart ten dode op

geschreven. Na 1918 leek er nog even groei in te
zitten. Van circa 15o schepen steeg het vervoer
naar een piek van 244 in 1922 -  stenen voor de ba
siliek -, maar tijdens de crisis zakte het in to t on
der de helft. Na de Tweede Wereldoorlog was het
eigenlijk afgelopen met het vervoer over water
naar Eemnes en de sluis werd afgesloten door een
besluit in 1953.

In 1993-1994 is de sluis gerestaureerd en de
doorvaart hersteld. Tegenwoordig wordt elk jaar
het kunstje met verhoogd waterpeil weer geflikt
om de zwaar beladen pakjesboot van Sint Nico-
laas Eemnes aan te laten doen. Stel je voor dat de
patroonheilige van Eemnes-Buiten de kostbare la
ding niet kwijt kon!
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Hoge Heren en Lage Streken
Conflict tussen Loosdrecht en 's-Graveland om de afwatering (1751-1768)

Hans Mous

Water als bron van conflicten: dat komt vandaag de dag onder andere voor in het Midden
oosten. Daar is op veel plaatsen te weinig water. Wie daar het dichtst bij de bron zit, houdt
het liefst alles voor zichzelf. In ons land levert water vooral problemen op als er te veel van is.
Het conflict waarover d it artikel gaat ontstond niet doordat de ene partij het water bij de

andere partij weghield, maar het daar juist loosde.

Lage streken

In 1751 schreven 25 Hooge Ingelanden en opge-
setenen van de Loosdregt een brief aan hun be
stuur. Hierin stond dat de grond in Loosdrecht al
jaren veel te drassig was geweest, vooral in het
vroege najaar en in het late voorjaar. In de
herfst van 1751 was het echt fout gegaan. Het
had de hele zomer al flink geregend, maar in
september viel er pas echt veel. Op sommige
weilanden stond het water één voet hoog en
dat betekende dat het vee daar niet meer kon
blijven en dat er grote schade was aan de turf
die op het land te drogen lag. De beschuldigen
de vinger wees niet omhoog, maar naar ’s-Gra-
veland.

De wateroverlast was voor Loosdrecht de
spreekwoordelijke laatste druppel. De armoede
was er sinds 1740 alleen maar groter geworden.
Kerk- en weesmeesters spraken over de aanwas
van armen en duurte van eetwaren zedert den
jaare 1740. In 1744, maar ook nog in de jaren
daarna, was een groot deel van het vee gestor
ven door de runderpest. En de turfwinning was
sinds 1750 over haar hoogtepunt heen.

Het bestuur van Loosdrecht had wel een
idee waar het water vandaan kwam: uit 's-Gra-
veland. Om dit te bewijzen gingen schout en
schepenen, met steun van de baljuw van Loos
drecht, uitgebreid informatie inwinnen en getui
genverklaringen laten opmaken. Al gauw ont
dekten ze dat de beide sluizen in ’s-Graveland
(en vooral de zuidelijke sluis in de ’s-Gravelandse
vaart) de laatste drie jaren vaak hadden openge

staan, of anders wel het verlaat (schuif) ervan.
Er was al enkele keren gesproken met de be
stuurders van ’s-Graveland, waar op wij dan alle
sincere beloften hebben ontfangen daar in te sul
len voorsien. Soms hielp dat, maar nooit erg
lang. In 1751 hadden opvarenden van enkele
schepen gezien dat de beide sluizen in ’s-Grave
land wagen wijd open stonden. De stroming was
zo sterk geweest, dat bij de zuidersluis de be
manning van een van deze schepen het sluis-
geld niet gewoon had kunnen afgeven en het
dus maar op de kade had gegooid.

Het wassende water zou niet alleen uit
’s-Graveland zelf zijn gekomen. Ten noorden van
's-Graveland maalden vier molens het polderwa-
ter de vaart in. Ook de Uitermeerse sluis zou
hebben opengestaan. Door dit alles zou water
uit de Vecht en de polders via de vaart in Loos
drecht terecht zijn gekomen.

De bestuurders van ’s-Graveland ontkenden
dat de sluizen hadden opengestaan. Maar uit
hun eigen notulen blijkt dat ze al in 1742, naar
aanleiding van de klachten over de inconvenien-
ten in het Winter-Zayzoen veroorzaakt door het
hooge water in de 's Gravelandse vaart besloten
hadden, dat de timmerman in de sluis een peil
moest slaan ter hoogte van Vier Voet en Agt
Duijm boven den Drumpel. Als tussen 1 oktober
en 1 mei het water boven dit peil zou staan,
moest de sluiswachter de sluis openzetten. Dit
werd in Loosdrecht bekend dankzij de getuige
nis van Cornelis Bos, die van 1747 to t 1750 sluis
wachter van de zuidersluis was geweest.

Een van de 's-Gravelandse bestuurders, Salo-
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mon Dedel, zag het allemaal een beetje anders.
De wateroverlast werd vooral veroorzaakt door
de overvloedige regens en door de afzanding in
Loosdrecht. Hij had gehoord dat in 1751 allen de
veendorpen last hadden gehad van over
stroming. Bovendien had Loosdrecht zoveel
meer wateroppervlak dan ’s-Graveland, dat het
’s-Gravelandse water voor Loosdrecht niet veel
meer betekende dan een druppel in een emmer.

Hoge heren (en dames!)

Willen we weten wie er in dit conflict tegenover
elkaar stonden, dan moeten we bekijken hoe de
besturen van Loosdrecht en ’s-Graveland in el
kaar staken en wat voor mensen daarin zaten.

Loosdrecht was een zogenaamde ambachts
heerlijkheid: de hoogste gezagsdrager was de
ambachtsheer/vrouwe. In 1751 was Anna de Ha
ze (1690-1761) ambachtsvrouwe van Loosdrecht
en Mijnden. De Amsterdammer Jacob Bicker-
Raye, die in die tijd een roddeldagboek bijhield,
vermeldde naar aanleiding van haar overlijden,
dat zij de rijkste vrouw van Amsterdam was. Zij
had haar rijkdommen -  wel ses en dartig tonnen
gouts -  geërfd van haar oom Jeronimo de Haze.
Deze machtige burgemeester van Amsterdam
had in 1710 de titel van heer van Mijnden en de
beide Loosdrechten gekocht. Deze tite l (en dus
ook het gezag in de ambachtsheerlijkheid) hoor
de bij de erfenis die hij aan zijn nicht naliet.

Anna de Haze was eerst getrouwd geweest
met Gillis Graafland, raad en schepen van Am
sterdam. Na diens overlijden trouwde ze in 1729
met de rijke en machtige burgemeester Lieve
Geelvinck. Ook deze laatste echtgenoot over
leefde ze.

Ze was geen gemakkelijke dame en dat be
tekende dat ze wel vaker conflicten had. Zij
stond zeer nadrukkelijk op haar rechten. Zo
voerde ze in dezelfde tijd als het proces tegen
’s-Graveland nog zeker vijf processen tegen in
woners -  en vooral bestuurders -  van Loos

drecht. De titel van ambachtsvrouwe ging na
haar dood over op haar dochter Margaretha He
lena Graafland (1720-1766) die op haar beurt
werd opgevolgd door haar zoon Zacharias Ale-
wijn (1742-1788).

In de dagelijkse praktijk deed het dorpsbe
stuur van Loosdrecht (schout, buurmeesters en
schepenen) veel bestuurszaken af, maar het had
niet het laatste woord. De enige in Loosdrecht
die de ambachtsvrouwe wat tegenspel kon bie
den was de baljuw. Baljuw Cornelius Heijblom
kon het goed vinden met de ambachtsvrouwe
en was zelfs haar gedeputeerde inzake het ’s-Gra-
velandse water. Maar Heijblom overleed in 1754
en zijn opvolger Jacob de Mol -  broer van ds. Jo
hannes de Mol -  was heel wat minder plooibaar.
Met hem had de ambachtsvrouwe verschillende
conflicten over bevoegdheden.

De hoogste macht in ’s-Graveland lag in han
den van het polderbestuur waarin de voornaam
ste grondbezitters de dienst uitmaakten: zij
vormden het college van hoofdingelanden, be
staande uit zes personen. De leden ervan moes
ten minstens 20 morgen (ca. 17 ha) land in de
’s-Gravelandse polder bezitten. Als een hoofdin
geland verhuisde of stierf wezen de overblijven
de hoofdingelanden een opvolger aan. Men ver
gaderde minstens eenmaal per jaar.

De hoofdingelanden waren bijna allemaal
schatrijke Amsterdammers, afkomstig uit koop
lieden- en/of bestuurdersfamilies. Zij waren eige
naars van enorme ‘s-Gravelandse buitenhuizen,
al bleef hun belangrijkste woonadres hun huis in
Amsterdam. De voornaamste hoofdingeland
was Bonaventura Oetgens van Waveren (1700-
1761). Hij was heer van Waveren, Botshol en Rui
ge Wilnisse, raad, schepen en (in 1760) burge
meester van Amsterdam, bewindhebber van de
VOC en Raad der Admiraliteit in het Noorder
kwartier. Hij kwam uit een familie van Amster
damse burgemeesters. In ’s-Graveland bezat hij
het landgoed Spiegelrust. Vanaf 1751 was hij dijk
graaf en daarmee de primus inter pares van de
hoofdingelanden.
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Anna de Haze en haar tweede echtgenoot, burgemees
ter Lieve Geelvinck. Op haar schoot heeft ze een klein
kind. Schilderij van J.M. Quinkhard uit 1733 (particuliere
collectie, fo to RKD).

De hoofdingeland die zich het meest bemoeide
met het conflict rond de afwatering was Salo
mon Dedel (1711-1774), to t 1748 raad en schepen
van Amsterdam en bewindhebber der VOC,
koopman en bankier, en lid van Gecommitteer
de Raden (het permanent bestuurscollege van
de Staten van Holland). Toen het to t een proces
kwam was hij het die correspondeerde met de
advocaat en de procureur en die zorgde voor ar
gumenten en stukken. In 1758 volgde hij Oet-
gens van Waveren op als dijkgraaf.

De overige hoofdingelanden hadden bijna al
lemaal to t 1748 in de raad van Amsterdam geze
ten (en waren natuurlijk ook nog eens neven en
zwagers van elkaar).

Het dorpsbestuur van ’s-Graveland bestond
uit een schout en vijf schepenen. Zij hadden veel
minder in de melk te brokkelen dan de hoofdin
gelanden.

Regenten

De echtgenoten van Anna de Haze en de mees
te hoofdingelanden van ’s-Graveland behoorden
dus tot de elite van Amsterdam. Het was sinds
de Gouden Eeuw steeds moeilijker geworden
om in deze groep van stedelijke regenten door
te dringen. Een beperkt aantal families deelde
de lakens (en de ambten) uit. Men trouwde van
zelfsprekend in eigen kring.

Deelname aan het stadsbestuur was aan
trekkelijk omdat je daardoor aanzien kreeg,
maar vooral vanwege de invloed die het gaf op
de jaarlijkse verdeling van de ambten. Deze
ambten gingen, als ze veel opleverden, vaak
naar familieleden. Waren deze familieleden te
jong, dan werd het eigenlijke werk door een
substituut gedaan. De overige ambten werden
tegen betaling vergeven. De regenten hadden
de inkomsten uit de ambten wel nodig om hun
noodzakelijke geachte stand te kunnen ophou
den.

De heren waren dus gewend om in eigen
kring de buit te verdelen, zonder dat de buiten
wereld zich daarmee bemoeide. Een enkele keer
werd dit systeem verstoord, zoals in 1748: in dat
jaar had de nieuwe stadhouder Willem IV de wet
verzet in Amsterdam. Van de tien (oud-)
burgemeesters werden er zeven vervangen.
Datzelfde gebeurde met zeventien van de 36 le
den van de vroedschap en 38 van de 81 (oud-)
schepenen. Tot de geremoveerden behoorden
een schoonzoon van Anna de Haze en vier van
de zes hoofdingelanden, waaronder mr. Salo
mon Dedel. Een echte revolutie was het niet,
slechts een enkele nieuweling lukte het om bij
de regerende kliek te komen, maar de afgezette
bestuurders kwamen bijna allemaal niet meer
terug in het bestuur. Geen wonder dat ze bij een
nieuwe bedreiging van hun rechten de hakken
in het zand zetten.

Anna de Haze was zelf geen regent, want al
leen mannen konden regent zijn. Toch was zij
echt wel opgewassen tegen haar ’s-Gravelandse
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Detail van de Nieuwe Kaart van het Baljuwschap van Cooyland van Isaak Tirion (1750).
Aangegeven zijn de drie sluizen in de ’s-Cravelandse Vaart: één bij Uitermeer (nr. 1), één aan de noordzijde
van ’s-Craveland (vlak vóór de Loodijk) (nr. 2) en de sluis aan de zuidzijde waarover het in dit artikel gaat
(nr. 3). Het gebied bij nr. 4 is het laagst gelegen en heeft waarschijnlijk de meeste overlast gehad (coll.
Noord-HoHands Archief).
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tegenstanders. Ze kwam tenslotte uit een fami
lie van regenten en was twee keer met een re
gent getrouwd geweest. Ze kende dus het klap
pen van de zweep. Als ze het nodig vond, kon ze
familieleden inschakelen om haar gelijk te krij
gen. En tenslotte had ze als ambachtsvrouw van
Loosdrecht een eigen machtspositie.

Van rekest tot proces

In de eerder genoemde brief van de inwoners
van Loosdrecht aan hun bestuurders vroegen zij
om een eind aan de wateroverlast te maken, of
wel door een klacht bij het landsbestuur, ofwel
via een rechtzaak. Het bestuur van Loosdrecht
probeerde eerst het landsbestuur in te schake
len en toen dat geen succes had, wendde men
zich to t de rechter.

Het landsbestuur
In oktober 1751 kwam er een rekest (een ver
zoekschrift) van de ambachtsvrouw en de ande
re bestuurders van Loosdrecht aan de Staten
van Holland, waarin zij verzochten om zodanige
prompte en efficacieuse voorsieninge (...) te
doen waardoor de Loosdrecht (...) van nu
voortaan voor altoos werde bevrijt van de uitwa
tering van 's Craveland. De Staten van Holland
bepaalden dat tijdens de behandeling van het
rekest de sluis en het verlaat gesloten moesten
blijven, behalve wanneer er schepen geschut
moesten worden. Beide partijen kregen de kans
hierop te reageren. Volgens ’s-Graveland was
Loosdrecht aan het verkeerde adres en moest
de rechter over de afwatering beslissen. Dit
standpunt werd door de Staten in hun uitspraak
van 2 december 1752 overgenomen: Loosdrecht
moest maar naar de rechter gaan en als dit niet
gauw zou gebeuren dan zou ‘s-Graveland weer
mogen lozen.

De rechter
Enkele weken later1 legde Loosdrecht de zaak

voor aan het Hof van Holland, het hoogste ge
rechtshof. Deze rechtbank verbood in januari
1753 aan ’s-Graveland om nog langer water te lo
zen via de zuidersluis. Deze voorlopige bepaling
werd door ’s-Graveland niet geaccepteerd en
dus moest er geprocedeerd worden. Maar de
adviseurs van Anna de Haze verwachtten dat
het proces voor het Hof lang zou duren en wa
ren er niet zeker van dat het verbod al die tijd
stand zou houden. Daarom verzochten ze het
Hof ook om het lozingsverbod voor de duur van
het proces te bekrachtigen met een zogenaamd
Mandement Poenaal. 2 Dit laatste verzoek werd
ingewilligd in september 1753.

De beide bepalingen van het Hof (lozings
verbod en Mandement Poenaal) waren geen de
finitieve vonnissen maar het begin van de eigen
lijke processen. Processen, want er werden in
dezelfde zaak en voor dezelfde rechtbank twee
processen tegelijk gevoerd:
1. een proces n.a.v. het lozingsverbod. Hier

ging het om de principiële vraag: mag
’s-Graveland ten koste van Loosdrecht zijn
water lozen?

2. een proces n.a.v. het Mandement Poenaal.
Eigenlijk ging het hierbij vooral om de prakti
sche vraag: wie zit er tijdens het proces met
de wateroverlast?

De laatste zaak kreeg voorrang. De hoofdinge
landen van ’s-Graveland waren namelijk razend
over het Mandement Poenaal en tekenden be
roep aan bij de Hoge Raad (1753). Dit beroep
werd op 22 oktober 1756 verworpen. Zowel vóór
als na deze uitspraak werd een aantal keren ge
probeerd om de zaak te schikken, ook al omdat
Hof en Raad daarop aandrongen. Uiteindelijk
lukte dit niet: beide kanten wilden wel schikken,
zolang zij maar degenen waren die uitmaakten
wanneer er geloosd kon worden. Verder vond
Loosdrecht het niet nodig om snel to t een rege
ling te komen: zolang het proces duurde hadden
zij immers geen last van het 's-Gravelandse wa
ter. In 1760 concludeerden de hoofdingelanden
dat het die van de Loosdrecht nooit ernst is ge-

50



Een zitting van het Hof van Holland in de eerste helft van
de achttiende eeuw.

weest met de pogingen to t een schikking. En
dus, vonden ze, moest het proces met kracht
worden voortgezet. En zo geschiedde.

Voor het Hof stonden tegenover elkaar: am
bachtsvrouw en dorpsbestuur van Loosdrecht
als eisers en de hoofdingelanden van 's-Grave-
land en sluiswachter Zacharias Reetgeld als
gedaagden. Beide partijen werden vertegen
woordigd door procureurs. De procureur van
Loosdrecht was mr. Herman van Heezel (geb.
1697), de procureur van ’s-Graveland was mr. Se-
bastiaan Thierry de Bije (1694-1768). Het is nog
maar de vraag, of de laatste steeds scherp ge
noeg was. In oktober 1760 bleek hij vergeten te
zijn dat de Hoge Raad al vier jaar eerder een uit
spraak had gedaan inzake het beroep van
's-Graveland tegen het Mandement Poenaal.

In 1761 was men eindelijk zover dat beide za
ken werkelijk konden voorkomen. Maar na de
inleidende schermutselingen besloot het Hof
dat de zaken schriftelijk moesten worden afge
handeld. Beide partijen leverden nu hun hele be
toog plus alle schriftelijke bewijsstukken in en
hierdoor kunnen alle argumenten van beide kan
ten nu nog nagelezen worden.3 Het betoog van
De Bije telde 1154 articulen, de betogen van Van
Heezel respectievelijk 642 en 860.

In een proces als dit kon men niet heen om
het Corpus turis Civilis, het grote verzamelwerk
van het Romeinse burgerlijk recht (uit ca. 530),
dat voor het zaken- en verbintenissenrecht to t
het eind van de achttiende eeuw van kracht
bleef. Zowel De Bije als Van Heezel strooide naar
hartenlust met (Latijnse) citaten uit het hoofd
stuk hieruit dat betrekking heeft op waterlo
zing.5 Natuurlijk gebruikten beiden verschillende
citaten. De Bije deed een beroep op het recht
dat bezitters van hoger gelegen grond hadden
om het regenwater langs natuurlijke weg te la
ten aflopen. En deze natuurlijke weg liep voor
het water van het Gooi in de richting van Loos
drecht. De naam Loos-Drecht wees daar volgens
hem al op: het stroompje de Drecht was de weg
waarlangs het Gooise water geloosd werd; in
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hedendaagse bewoordingen: Loosdrecht was
het afvoerputje van het Gooi. Door zijn lage lig
ging zat Loosdrecht met problemen die het zelf
maar moest oplossen: Dien water deert, die wa
ter keert volgens een citaat van Hugo de Groot.6
Al eerder had hoofdingeland Salomon Dedel ge
schreven: Hebben sij schade van dat het water
van ons hoger terrijn natuurlijk na haar lager ter
rain loopt, wij souden ter contrarie schade leijden
met ons overtollige water tegens wil en dank te
moeten behouden (...).

Van Heezel citeerde die passages van het
Corpus luris waarin stond dat het niet was toe
gestaan om opzettelijk je buurman met je over
tollige water op te zadelen. Sinds de aanleg van
de vaart was er een opening in de Loosdrechtse
Dijk. Het openzetten van de sluis of van het ver
laat was vanaf die tijd een opzettelijke benade
ling van Loosdrecht. De Bije ontkende dat de
sluis was aangelegd om het ’s-Gravelandse wa
ter uit Loosdrecht te houden. Ze diende volgens
hem alleen om het water in de vaart op peil te
houden.

Verder waren de procureurs het er niet over
eens wie de eigenaar van de sluis was. De Bije
probeerde te bewijzen dat ze op ’s-Gravelands
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Plattegrond van de Zuidersluis en directe omgeving, gemaakt in 1761 door de landmeter J. Perk in opdracht van de
hoofdingelanden van 's-Graveland. De sluis werd gepacht door de sluiswachter, die niet alleen inkomsten uit het schut
ten van de schepen had, maar ook de tol inde die bij het tolhek (rechtsonder op de afbeelding) betaald moest worden
(co//. Streekarchief Gooi en Vechtstreek, Hilversum).
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— .. ...y y--------- -- ,  ------- .'A?fy/,s ///aaS

. //a,i / S f  ? 6) £+-mSpcétf q/A r///iSS: fa  nAf/ .*

f t t f t f f t t f  f. ƒ f  *  f  f  .f f  * . f  f  .* .* .1
ttttf. * ***.4 i f f  t 4 tj: * * ttft •tSi9.l*£*2*

lillfï fff ! 1.11 i * I f # ! 11 Hf ff * I f * ff
i t ’ f j i t f i d f  f  i i i  m i ü i  * * i i ?  i :

t  t n t
S.tfJt

"~7

’jOdys/f/imtii 1 .'Ast trn

grondgebied lag. Daarvoor hadden de hoofdin
gelanden in 1761 een kaart laten maken door de
landmeter Jan Perk. In 1671 zou ze in het bezit
van de hoofdingelanden zijn gekomen. Van Hee-
zel had geen plattegrond laten maken, maar
was wel zelf een dag lang ter plekke wezen kij
ken. Hij ontkende dat de sluis op ’s-Gravelands
grondgebied lag. En volgens hem was de Hol
landse overheid nog steeds de eigenaar van de
sluis.

En tenslotte was er de vraag of de sluis bij
hoog water in ’s-Graveland überhaupt wel open
gezet kon worden. De Bije vond van niet en
wees op de kaart van landmeter Perk: de sluis
deuren openden naar het noorden. Ze werden
daarom bij hoger water ten noorden van de sluis

door het water dicht geduwd. Van Heezel wees
erop dat diverse getuigen beweerd hadden dat
de sluisdeuren van tijd tot tijd met kettingen in
geopende stand waren vastgezet. Volgens De
Bije was dit in strijd met de wetten der natuur
kunde.

De afloop

Periculum in mora (uitstel is riskant) had van
Heezel betoogd. Daaraan had het Hof blijkbaar
geen boodschap. Pas op 11 mei 1768 kwam de
uitspraak en dan nog, volgens Van Heezel, aller-
onverwagts. Loosdrecht won beide zaken.
's-Graveland werd veroordeeld to t driekwart
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De Zuidersluis vandaag de dag, gezien vanuit het zuiden.
Helemaal links staat de sluiswachterswoning die in de
tweede helft van de zeventiende eeuw gebouwd is (foto
auteur).

van de kosten van het ene proces en alle kosten
van het andere. Op 9 augustus 1768 besloten de
hoofdingelanden in de vonnissen te berusten.

De zaak heeft zich zo lang voortgesleept,
dat veel hoofdrolspelers het einde niet meer
hebben beleefd: Anna de Haze en haar dochter,
vier hoofdingelanden en sluiswachter Reetgeld
waren vóór 1768 overleden. De kosten van de
rechtsgang waren huizenhoog: alleen al Loos-
drecht was er meer dan 3000 gulden aan kwijt.
’s-Craveland kwam in 1769 met Loosdrecht tot
een akkoord over de vergoeding van de proces
kosten: 1800 gulden.

Loosdrecht, 's-Graveland of Amsterdam?
Dit conflict speelde zich af tussen mensen uit de
Amsterdamse elite. De bevolking van ’s-Grave-
land en die van Loosdrecht waren geen partij in
deze zaak. Het ging ook niet om de bevolking,
maar om de rechten van de gezagdragers aan
beide kanten. Salomon Dedel schreef over onse
(...) aangeboren regten ons overtollig water (...)
te losen. En in een brief van 9 april 1756 schreef
Anna de Haze dat zij de zaak wilde afdoen be
houdens mijn reght van mijne Heertijkheijd. De
klachten van de Loosdrechters over het water
vond ze maar vervelende claageliederen.

Een pikant gegeven is dat Anna de Haze bij
het opstellen van het rekest aan de Staten van
Holland en de voortvarende behandeling daar
van (oktober 1751) hulp heeft gekregen van de
Amsterdamse burgemeesters Ferdinand van
Collen (1681-1764) en Joan Graafland (1697-1767)
en de pensionaris van Amsterdam, Ernst Graaf
land (1715-1774).7 Dit waren respectievelijk een
aangetrouwde neef, een zwager en een neef
van de ambachtsvrouw. De beide burgemees
ters stonden na het verzetten van de wet in
1748 bij veel regenten in een kwaad daglicht: zij
hadden de kant van stadhouder Willem IV geko
zen en werden daarom als een soort verraders
beschouwd. Maar de tegenstanders van de
stadhouder, waartoe de hoofdingelanden van
’s-Graveland behoorden, moesten sinds 1748
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een toontje lager zingen, ook al waren ze in de
meerderheid.

Waarschijnlijk heeft Anna de Haze in de eer
ste plaats de hulp van Van Collen en de beide
Graaflanden ingeroepen, omdat ze familie wa
ren. Daarnaast was Van Collen ingeland van
Loosdrecht. Maar natuurlijk moet de ambachts-
vrouwe ook geweten hebben, dat de hoofdinge
landen van ’s-Graveland tot de politieke vijanden
van de beide burgemeesters hadden behoord.
Door hun hulp aan Loosdrecht zaten Van Collen
en Graafland deze oude tegenstanders dwars.
Hun vreugde hierover kan maar van korte duur
zijn geweest: al in 1752, na de dood van Willem
IV, zette de vroedschap beide burgemeesters
aan de kant.

Hans Mous was tot 2009 leraar geschiedenis en
afdelingsleider aan het Sint-Vituscollege in Bus-
sum en is bestuurs- en redactielid van 'Tussen
Vecht en Eem'.

Bronnen

Stukken van schout en schepenen van Loosdrecht m.b.t.
het proces: Streekarchief Gooi en Vechtstreek in Hil
versum (archief gemeente Loosdrecht, inv. nr. 71 en
nr. 1240-1240).
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Processtukken van de hoofdingelanden van 's-Grave-
land: Archief van het Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht in Amsterdam (archief hoofdingelanden van
’s-Graveland, inv. nr. 301). Daarin bevinden zich ook
de notulen van de bijeenkomsten van hoofdingelan
den (inv. nr. 2).

Processtukken van de ambachtsheerlijkheid Loosdrecht:
Het Utrechts Archief in Utrecht (archief van de
heerlijkheid Mijnden en de beide Loosdrechten, inv.
nr. 204). Uit d it archief zijn ook gebruikt de inventa
risnummers 18 en 19: Brieven ingekomen bij Anna
de Haze en Register bevattende aantekeningen over
en afschriften van brieven, verzonden door Anna de
Haze, 1754-1760.

Stadsarchief Amsterdam: Archief Burgemeesters; Missi
ven en notulen van gedeputeerden ter dagvaart
(inv. nr. 5029).
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Noten

1. Loosdrecht/Anna de Haze heeft veel tijd verloren
laten gaan en spande pas op het laatste moment
een proces aan. Daar kwam nog bij dat er eerst
een buur(t)spraak moest worden gehouden. Deze
bijeenkomst van alle geërfde inwoners was nodig,
omdat de bevolking voor de proceskosten zou op
draaien.

2. Een Mandement Poenaal stelde een zware straf,
in dit geval een stevige boete, op het overtreden
van het bevel. Het doel van een dergelijk bevel
was om de beoogde rechten van de eiser te be
schermen tegen onherstelbare schade of vernieti
ging, waardoor de eventuele toewijzing van de eis
geen effect meer zou hebben. De procureur van
’s-Graveland zou later veronderstellen dat in dit
geval het Mandement Poenaal was verleend, om
dat Loosdrecht de zaak zwaar had aangezet: men
sprak van een dreigende totale ondergang, waar
door ook de gewestelijke belastingen niet meer
zouden kunnen worden opgebracht.

3. Van Heezel maakte voor elk van beide zaken een
(grotendeels gelijkluidend) betoog met bijbeho
rende stukken, De Bije vond dit niet nodig en
maakte dus maar één set voor beide processen.

4. Het Corpus luris Civilis was het grote verzamel
werk van het Romeinse burgerlijk recht dat tussen
529 en 534 na Chr. in opdracht van keizer Justinia-
nus to t stand kwam. Voor het zaken- en verbinte
nissenrecht was het Corpus luris to t het eind van
de achttiende eeuw van kracht.

5. De aqua et aquae pluviae arcendae (Digesten 39.3).
6. Inleiding to t de Hollandse Rechtsgeleerdheid (1631),

2.35.17.
7. Dit gebeurde in het logement van de Amsterdam

se burgemeesters in Den Haag. Tot de afgevaar
digden van Amsterdam in Den Haag behoorde
nog een vierde persoon, namelijk de latere burge
meester Daniel Deutz. Hij was niet bij het overleg
betrokken. Geen wonder: hij was de bezitter van
de ’s-Gravelandse buitenplaats Gooilust (en kon
daardoor in 1758 hoofdingeland worden).
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Waterrijke natuur in het Gooi
Van kwelwater tot kanalen

Poul Hulzink

Heiden en bossen met droge omstandigheden bepalen op het eerste gezicht het
landschapsbeeld in het Gooi. Toch zijn er ook bijzondere parels te vinden, waar water de
essentiële levensvoorwaarde vormt voor een bijzondere en rijk gevarieerde natuur.

Veelal heeft de mens er in het verleden de hand
in gehad dat water aan het maaiveld en binnen
het bereik van flora en fauna kwam. Soms zijn
die waterrijke plekken er 'altijd' al geweest. Als
we waterrijke plekken onder de loep nemen,
zien we dat er een aantal categorieën te onder
scheiden is, te weten:
• natuurlijke wateren in de centrale delen van

het Gooi,
• de flanken van het Gooise zandmassief waar

kwelwater een rol speelt,
• zanderijen en vaarten,
• poelen, vijvers en kanalen.
Deze zullen hieronder de revue passeren.

Natuurlijke wateren in de centrale delen van
het Gooi

Op de oudste kaarten van het Gooi, bijvoor
beeld die uit 1709, zijn diverse wateren aangege
ven. Het betreft vooral vennen, zoals het Hilver-
sums Wasmeer, het Laarder Waschmeer en het
Monnikenwater. Het zijn laag gelegen plekken
in het landschap. Door eeuwenlange bodemvor-
ming -  onder invloed van ons regenrijke klimaat
-  heeft er uitspoeling van humus of ijzer in de
bodem plaatsgevonden, waardoor stagnerende
lagen, podzolbodems, ontstonden. Uiteindelijk
bleef het regenwater hierop staan en ontston
den erschijngrondwaterspiegels. De waterstand
in de vennen staat dan ook hoger dan het dieper
aanwezige echte grondwater.

Hilversums Wasmeer
Het Hilversums Wasmeer (foto 1) ligt er op dit
moment nog echt als een heideven bij. Laag in

het landschap en deels omzoomd door een fraai
ontwikkelde vegetatie van natte heide, pitrus,
pijpenstrootje en veenmossen. Dopheide, ronde
en kleine zonnedauw (foto 2), klokjesgentiaan,
veenpluis, witte en bruine snavelbies en diverse
veenmossoorten komen er voor. Oeverkruid
kwam vroeger voor, maar nu niet meer. Het is
ook leefgebied van de ringslang en diverse soor
ten libellen zoals de venwitsnuitlibel, Noordse
witsnuitlibel en zwarte heidelibel. De boomvalk
gaat hier dan ook regelmatig op libellenjacht.
Vermeldenswaardig zijn verder het voorkomen
van de heidesabelsprinkhaan en ook de meer
zeldzame moerassprinkhaan.

Toch is niet alles positief. Er is sprake van
een dik pakket slib op de bodem van het ven.
Waarschijnlijk hangt dit samen met de aanwe
zigheid van een grote broedkolonie van kok
meeuwen die enkele tientallen jaren geleden
rondom het ven aanwezig was. Door de mest
van de meeuwen is het venecosysteem voedsel-
rijker geworden dan het van nature is. Ook de
uitbundige pitrusgroei aan de noordoostoever
van het ven kan hiermee samenhangen. Een an
der knelpunt is de aanwezigheid van de Ameri
kaanse hondsvis in het ven. Dit is een uitheemse
vissoort die de leefmogelijkheden voor amfibie
ën negatief beïnvloedt, doordat hij zich onder
andere voedt met eitjes van de amfibieën. In op
dracht van het Goois Natuurreservaat voert de
Bosgroep Midden Nederland een onderzoek uit
naar de herstelmogelijkheden van het ven. Bo
dem, waterhuishouding, waterkwaliteit en de
aanwezige water- en oeverlevensgemeenschap-
pen worden in samenhang bekeken. Dan zal dui
delijk worden wat voor type ven het Hilversums
Wasmeer eigenlijk is. Een zogenaamd zuur ven,
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Foto 1: Hilversums Wasmeer (foto: Luchtfotografie De
Jong).
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alleen gevoed door regenwater, of een ven dat
zeer zwak gebufferd is. In het laatste geval is er
nog een beetje toestroom van mineralenhou-
dend grondwater vanuit de omgeving naar het
ven. Bij een zuur ven is dat er niet (meer) en kan
er zich uiteindelijk door toename van de rol van
veenmossen hoogveen gaan vormen. Ook ont
staat er meer duidelijkheid over de vraag of ver
wijderen van het slib zinvol is én in hoeverre het
noodzakelijk is rondom het ven meer bos te ver
wijderen.

Nu is al wel goed zichtbaar dat de ingrepen
halverwege de jaren negentig succesvol zijn ge
weest. Er is bos verwijderd en vergraste heide
rondom het ven is geplagd. De vegetaties van
zowel droge als natte heide hebben zich goed
ontwikkeld met bijzondere soorten zoals ronde
zonnedauw, witte en bruine snavelbies en klok-
jesgentiaan. De heel extensieve winterbegra-
zing -  dus met slechts enkele runderen in de
periode van november to t april -  draagt bij aan
deze positieve vegetatieontwikkeling. Een
beetje vertrapping in de oeverzone is goed voor
pionierplanten zoals de zonnedauwsoorten;
vraat maakt de vegetatie open en de bloeiende
klokjesgentianen kunnen tijdens het bloeisei-
zoen volledig to t zaadzetting komen.

Laarder Waschmeer
Waarschijnlijk heeft het Laarder Waschmeer,
oostelijk van Hilversum, er aanvankelijk onge
veer zo uitgezien als het Hilversums Wasmeer
nu. Alleen ons beeld van de afgelopen decennia
is faliekant anders. De ontwikkelingen daar heb
ben geleid to t laagveenmoeras met riet, lisdod
de en wilg. Het Laarder Waschmeer is al lang
geleden ontdekt als laagste punt van Hilversum-
oost, waar het overtollige stadswater prima
naar toe te leiden is. Aanvankelijk waterde Hil
versum af via een open goot en uiteindelijk via
het riool, compleet met industriële lozingen en
bezinkingsbekkens.

Het laat zich raden dat er in de loop van de
tijd zware verontreinigingen optraden, waarvan
de ernst pas eind jaren vijftig begon door te
dringen. Inmiddels werd het gebied gebruikt
voor lozing van grote hoeveelheden stadswater
en het zogenaamde interceptiewater. Deze laat
ste categorie was afkomstig van de waterwinlo-
catie aan de Hilversumseweg -  voorheen van de
Gemeente Waterleiding Amsterdam, later Hy-
dron en nu Vitens geheten -, waar de waterwin
ning bedreigd werd door grondwaterverontrei-
niging. Door dit verontreinigde grondwater weg
te pompen kwam het niet in de buurt van de
waterwinputten en daardoor niet in het water
leidingnet. Het interceptiewater was na behan
deling van prima (grondwater)kwaliteit en werd
ook in het Laarder Waschmeer geloosd. Al met
al leverde dit decennia lang onnatuurlijke hoge
waterstanden op. Er ontwikkelden zich voedsel
rijke meren met verontreinigd slib op de bodem
en een laagveenmoeras langs de oevers.

Het duurde to t 2003 voordat de sanering
van de verontreinigde waterbodems startte.
Een uitzonderlijke droogte en een tekort aan
wateraanvoer waren de aanleidingen. Hierdoor
bleef het vervuilde slib niet meer onder water
en dreigde zich te verspreiden door verstuiving.
Nu, jaren later, is het slib bij elkaar geschraapt
en het zal tegen de zomer van 2010 volledig uit
het gebied zijn verwijderd. Dan kan de natuur in
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Foto 2: Kleine zonnedauw (foto: Jaap Vlaanderen).

het Laarder Waschmeer zich verder ontwikke
len. Bij de sanering is zeer zorgvuldig met de bo
dem omgegaan.
Onder invloed van onderzoek van prof. dr. Jan
Sevink van de Universiteit van Amsterdam is het
inzicht ontstaan dat de sanering zodanig kon
worden uitgevoerd, dat de kenmerkende pod-
zolbodem kon worden gespaard. Hierdoor zal er
op de lage plekken waterstagnatie optreden.
Op een aantal plaatsen waar de stagnerende la
gen in het verleden zijn doorgraven, zijn deze
gerepareerd met klei die daarna is afgedekt met
een leeflaag van zand.

Wat de natuurlijke ontwikkeling in de toe
komst parten kan gaan spelen, is fosfaat. Deze
voedingsstof die met het vervuilde water in het
gebied is gebracht, kan de vegetatieontwikke-
ling sterk negatief beïnvloeden. Er kan vooral
onder vochtige omstandigheden verruiging op
treden door overmatige planten- en struiken-
groei. Een geluk hierbij is dat de bodem verder
zeer arm is aan stikstof. Dat is een andere voe
dingstof voor planten. Wat de gevolgen zullen
zijn voor de vegetatieontwikkeling, zal de toe
komst uitwijzen. Niettemin bestaat de verwach
ting dat het gebied van het Laarder Waschmeer
zich kan ontwikkelen to t een mozaïek van droge
schraallanden, heide, eiken- en dennenbos,
stuifzand, natte heide en een aantal vennen.

Er is in en rondom het Laarder Waschmeer
nog een aantal restanten van natte heiden. Het
bekendst is het zogenaamde 'Gentianenveldje'
naast het groepsverblijf 't Laer. Zelfs binnen het
Laarder Waschmeer zijn er nog twee plekken
met dopheide en klokjesgentianen. Een ervan is
het zogenaamde 'Lange ven' dat enkele meters
hoger ligt dan het stuifzandlandschap erom
heen. Het is een zogeheten 'fort', ontstaan als
een laagte in het landschap waarin een stagne
rende podzolbodem is gevormd. Door verstui
ving van de directe omgeving is de natte laagte
van weleer nü hooggelegen. Ook is bij de sane
ring een veenbank aangetroffen, waar zich naar
verwachting een levensgemeenschap van natte
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heide gaat ontwikkelen. Op deze plek is maaisel
uitgestrooid, afkomstig van een nabij gelegen
natte heidevegetatie. Inmiddels hebben dophei
de, struikheide, zonnedauw zich er gevestigd.

Monnikenwater en Kivitsdell
Naar verluidt verwijst de naam ‘Monniken
water’ (foto 3) naar de ontginning van woeste
gronden door monniken. Kennelijk was er eeu
wen geleden zuidoostelijk van Hilversum sprake
van veen, dat door monniken is afgegraven. De
vrijkomende turf werd gebruikt als brandstof.
Het Monnikenwater ligt op het landgoed Monni
kenberg, bij sommigen beter bekend onder de
naam Stad Gods, verwijzend naar het klooster
van de zusters Augustinessen van Sint Monica
dat op het landgoed is gevestigd. Op dit mo
ment bestaat het Monnikenwater uit een poel
gelegen in een weiland. In het kader van het
landgoedbeheer graasden er de afgelopen de
cennia koeien en werd het daardoor licht be
mest.

Nu het Goois Natuurreservaat eigenaar is en
sinds 1999 het beheer voert, worden het wei
land en de omgeving van de poel niet meer be
mest. De gewasgroei neemt zienderogen af;
kleine aantallen runderen en soms schapen be-
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grazen het grasland. Vermoedelijk is ook hier in
de bodem een stagnerende laag aanwezig,
waardoor er water wordt vastgehouden. Het
zou fantastisch zijn ais de poel omgevormd kan
worden tot een ven en het weiland to t een nat
te heide, waar dan de schaapskudde verblijft als
onderdeel van het beheer van de heide. Een on
derzoek naar de bodem en waterhuishouding
kan uitsluitsel geven of deze potenties aanwezig
zijn. Naast het weiland ligt een gegraven poel.
Het weiland en de poelen zijn leefgebied voor
de kamsalamander, bruine en groene kikker
(foto 4) en kleine watersalamanders. De poelen
zijn belangrijk voor de voortplanting; hierin zet
ten zij hun eisnoeren en -klompen af.

Op vroege, i8e-eeuwse kaarten komt daar in
de buurt nog een ven voor, het Kivitsdell (kaart
van Ottens 1725). Op verschillende latere kaar
ten wordt de naam overigens anders geschre
ven. Restanten ervan zijn nog als brandvijver en
laagten terug te vinden op de golfbaan van de
Hilversumsche Golf Club. Bij tijd en wijle staat er
ook water en er is hier en daar een moerassige
vegetatie met riet, lisdodde, gele lis en wederik
en er komen enkele amfibieënsoorten voor.

Kwelwater aan de flanken

Aan de westzijde van het Goois zandmassief ligt
het waterrijke laagveenmoeras van de Vecht
streek. Aan de oostzijde het Nationaal Land-
schap Arkemheen-Eemland en ten zuiden van
Hilversum sluit het Gooi aan op het open slagen-
landschap van Westbroek. Op de overgang
kwam lokale kwel -  mineralenhoudend grond
water -  voor, waardoor bijzondere vegetaties
en waterlevensgemeenschappen zijn ontstaan.
Het grootste deel van de flanken is inmiddels
stedelijk ontwikkeld. Daarnaast heeft verdro
ging haar tol geëist en is de natuurkwaliteit
sterk achteruit gegaan. Er zijn op dit moment
nauwelijks meer plekken waar lokaal kwelwater
nog to t bijzondere natuurwaarden leidt.

Landgoed Eindegooi van Natuurmonumenten,
voorzien van een zanderijsloot -  de Welsloot -
en begrensd door het Tienhovensch Kanaal, was
vroeger bij uitstek een gebied waar grondwater
aan de oppervlakte trad. Ook is er een aantal
poelen aanwezig. Tegenwoordig is er door ver
droging slechts zeer beperkt sprake van merk
bare kwel. En over het algemeen is de water
kwaliteit onvoldoende. Natuurmonumenten
streeft naar verbetering van de waterkwaliteit
en het geschikt maken van de wateren voor on
der andere de kamsalamander en de ringslang.

Een bijzondere situatie doet zich voor bij de
schraalgraslanden van Laegieskamp en de Koei
enmeent tussen Bussum en het Naardermeer.
Deze staan nog daadwerkelijk onder invloed van
kwelwater. De aanwezigheid van een bijzondere
plantensoort als de Spaanse ruiter wijst hierop.
Deze gebieden liggen nu als geïsoleerde gebie
den in de zone tussen de Fransche Kampheide
en het Naardermeer. Het Goois Natuurreservaat
en Natuurmonumenten streven ernaar deze zo
ne veilig te stellen en in te richten als een ecolo
gische verbindingszone -  Poort Naardermeer -
waar kwel- en grondwater-gebonden natuur
een belangrijke rol speelt. De Zanderij Cruijsber-
gen die in de volgende paragraaf behandeld
wordt, maakt hier eveneens onderdeel van uit.

Zanderijen en vaarten

Op de flanken van het Gooi is fors gegraven.
Zand was altijd nodig zoals voor stadsuitbreidin
gen en aanleg van wegen en spoorlijnen. Een
van de bekendste zandafgravingen is die waar
de 's-Gravelandse buitenplaatsen zijn aangelegd
door gefortuneerde Amsterdamse kooplieden.
Prachtige landgoederen zijn eruit voortgeko
men, waar we nu volop van kunnen genieten en
die inmiddels grotendeels zijn verworven door
Natuurmonumenten. Met monumentale oude
bomen, vele al in een stadium van verval, en in
de hoge kruinen broedende blauwe reigers.
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Foto 3: Monnikenwater (foto: Jaap Vlaanderen).

Soms ontmoet je een sissende ringslang naast
het pad. Ook elders is er flink gegraven zoals in
de Zanderij Crailoo, ooit begonnen als een zand-
afgraving ten behoeve van de aanleg van spoor
lijnen.

Cruijsbergen
Maar ook de Zanderij Cruijsbergen in Bussum is
een goed voorbeeld. Het afgegraven zand is tus
sen 1830 en 1910 per schuit afgevoerd via het
Luije Gat en de 's-Gravelandsche Vaart naar Am
sterdam. De 'lege' schuiten namen dan Amster
dams huisvuil mee terug, dat gebruikt werd als
nieuwe teeltlaag. Tientallen jaren na de afgravin
gen heeft het gebied gefunctioneerd als tuin
land en kwekerij. Pijpenkopjes en gebroken ser
viesgoed in de molshopen getuigden to t voor
kort van de bijzondere relatie met Amsterdam.

Tot voor kort, want de voedselrijke teeltlaag
waarin deze 'schatten' verborgen waren, is in
het kader van natuurontwikkeling enkele jaren
geleden door het Goois Natuurreservaat afge
graven. De Zanderij Cruijsbergen ontwikkelt zich
nu to t een zeer natuurrijk en landschappelijk ge
varieerd natuurgebied dat is voorzien van brug
gen en wandelpaden, zodat iedereen ervan kan
genieten. Water uit de kwelwaterrijke singels
van de Hilversumse Meent wordt in het gebied
gepompt. Dit zorgt voor water van bijzondere
grondwaterkwaliteit in de sloten. Baars, kleine
modderkruiper, rietvoorn, tiendoornige stekel
baars, zeelt, kleine watersalamander en bruine
en groene kikker zijn in de zanderijwateren aan
getroffen. Veelvuldig worden resten van niet-
inheemse rode rivierkreeft aangetroffen. Deze
is afkomstig uit het zuidoosten van de Verenig
de Staten/Mexico. Uit ecologisch oogpunt is de
aanwezigheid van deze kreeft niet wenselijk,
omdat hij schade aanricht aan de amfibieën
stand.

In Zanderij Cruijsbergen hebben zich inmid
dels planten en dieren gevestigd, afkomstig van
voedselarme natte graslanden en vochtige hei
de. Bijzondere plantensoorten zoals moeras-

__________

hertshooi, moeraswolfsklauw, pilvaren, moeras-
kartelblad, grote ratelaar, klokjesgentiaan, klei
ne en ronde zonnedauw komen er voor mede
door het uitstrooien van maaisel van de Koeien
meent en Laegieskamp. Het zijn bijzonder
bloemrijke vegetaties die op hun beurt voor een
grote insectenrijkdom zorgen met veel vlinders,
sprinkhanen en libellen. Over de jaren 2007 en
2008 zijn er to t 21 soorten libellen en waterjuf
fers waargenomen met soms hoge aantallen en
als bijzonderheid de zeldzame vuurlibel. Een bij
zondere en zeldzame soort van de Rode Lijst -
de moerassprinkhaan -  heeft zich er inmiddels
ook gevestigd.

Naardense schootsvelden
Noordelijk in het Gooi vallen de schootsvelden
rondom de vesting Naarden natuurlijk meteen
op. Deze zijn ooit afgegraven om snel onder wa
ter te kunnen zetten als de vijand naderde. Oos
telijk van Naarden hebben grootschalige afgra
vingen plaatsgevonden zoals bij Flevorama, De
Limiten, Oud Naarden en Flevo Oord. Open wei
delandschappen in een verder gesloten bosland
schap, doorsneden door de zanderijvaarten met
rustig grazende koeien en paarden, soms een-
den, een ijsvogel en jagende roofvogels boven
de weiden. Vanwege de lage ligging in het land-
schap, de grondwaterkwaliteit en het to t nu toe
extensieve agrarische beheer zijn er nog volop
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Foto 4: Groene kikker (foto: Louise Ottburg).

mogelijkheden om de natuurwaarden in deze
gebieden verder te ontwikkelen.

Zanderij Crailoo
De Zanderij Crailoo is een gebied waar dat al is
gebeurd. Het is aangekocht begin jaren negen
tig van de vorige eeuw. Daarna is het ingericht
volgens een geometrisch natuur- en landschaps
plan, waarbij extra zand is afgegraven. Het re
sultaat is een afwisselend gebied met waterpar
tijen en eilandjes op verschillende hoogten. Ook
ligt er een vlonderpad waardoor bezoekers van
het gebied kunnen genieten. Enkele runderen
begrazen bos, hei en schraal grasland. De Na-
tuurbrug Zanderij Crailoo kruist de zanderij. De
wateren bieden een uitstekend voortplantings-
gebied voor kikkers, salamanders en padden.
Net als in sommige andere wateren is ook hier
een niet-inheemse (aquariumvis)soort aanwezig
namelijk de zonnebaars. De aanwezigheid ervan
kan een bedreiging vormen voor het biologisch
evenwicht van het watersysteem. Hoe de zon
nebaars het best uit het watersysteem kan wor
den verwijderd, is nog niet duidelijk.
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Diverse watervogels verblijven en broeden er
zoals dodaars, kuifeend, meerkoet; 15-20 libel
lensoorten vinden er een leefgebied. Om de
voorjaarstrek van amfibieën tussen het overwin-
teringsgebied Spanderswoud en de wateren in
de zanderij veiliger te maken zijn in de Bussu-
mergrintweg vier faunagoten aangebracht. Het
doodrijden van amfibieën in de periode februari
maart behoort daarmee tot het verleden.

Groeve Oostermeent
Een andere belangrijke zandafgraving is de
Groeve Oostermeent in Blaricum. Samen met
't Harde vormt het een eenheid. In het recente
verleden is een gedeelte afgegraven door de na
bij liggende kalkzandsteenfabriek, circa drie me
ter diep to t op het grondwaterniveau. De afgra
ving is gestopt in de jaren zeventig. Nadien is
door de arme en natte omstandigheden een hei
de ontstaan, gedomineerd door struikheide met
plaatselijk zonnedauw, dopheide, klokjesgenti-
aan, grote en moeraswolfsklauw. In de trektijd
zijn enkele ruige pitrusvelden het domein van
watersnippen, ook komt de beflijster er in het
voorjaar geregeld voor. De steilwand van de
afgraving is nog zichtbaar evenals de podzolbo-
dem die daar in de afgelopen eeuwen is ont
staan. De steilwand wordt jaarlijks door oever-
zwaluwen gebruikt als broedlocatie. Ze graven
er een gang in uit tot ongeveer een meter diep
en maken er een nestholte voor hun eieren.
Vóór de steilwand zijn enkele kleine wateren
aanwezig.

Er lijkt kwel op te treden vanuit het nabijge
legen hogere gebied. Echter, de plantensoorten
die wijzen op vochtige omstandigheden, zijn
vooral aanwezig langs de randen van de aanwe
zige slootjes en de oevers van de wateren. De
vegetatie wordt vooral gedomineerd door
struikheide, een soort van droge omstandighe
den. De indruk bestaat dat het oppervlaktewa
ter te snel afstroomt en het grondwater te diep
wegzakt. De vraag doet zich voor of er wel vol
doende kwel is die de vegetatie kan beïnvloe-



den. Daarnaast is het de vraag op welke wijze
het laaggelegen gedeelte langer nat kan blijven.
Een meerjarige onderzoek dat binnenkort wordt
afgerond, moet de antwoorden gaan geven op
deze vragen.

Poelen, vijvers en kanalen

Poelen zijn op zichzelf staande wateren die niet
in verbinding staan met andere oppervlaktewa
teren. Ze worden gevoed door grondwater en
regenwater. Het zijn doorgaans prima voort-
plantingsplekken voor amfibieën, doordat
vissen die amfibieëneitjes eten, ontbreken. Ze
liggen vooral op de flanken van het Gooi. De zui
delijk van Hilversum gelegen poelen zijn van
bijzonder belang, omdat in een aantal ervan bij
zondere soorten voorkomen zoals kamsalaman-
der en heikikker.

Bijzonder vermelding betreft het Tienho-
vensch Kanaal dat vanuit het zuidwesten langs
het landgoed Einde Gooi doodloopt op de Gooi-
se stuwwal. Ooit was het de bedoeling het ka
naal door te trekken tot aan de Gooiergracht
dwars door het Gooi (zie elders in dit boek;
red.). Het uiteinde van het Tienhovensch Kanaal
is opgedeeld in enkele afgedamde comparti
menten. Deze zijn belangrijk als voortplantings-
plekken voor amfibieën.

Ten noorden van vliegveld Hilversum in het
gebied Zonneheide liggen ook enkele wateren,
bekend onder de naam 'Zonneheideven'. Ook
deze wateren zijn van betekenis als voortplan-
tingsgebied voor amfibieën. Het is een van de

weinige plekken in de streek waar de heikikker
voorkomt.

De grote poel op de Laapersheide ten zui
den van de Diependaalselaan te Hilversum
wordt gevoed door water uit de stad. De poel is
pas geschoond en van slib ontdaan in het kader
van de waterbodemsaneringen in het Gooi. Als
de waterkwaliteit dat toelaat, kan de poel een
voor natuur interessante ontwikkeling geven.

In het gebied Anna 's Hoeve zijn diverse wa
terpartijen aanwezig die zijn aangelegd in de cri
sistijd van de jaren dertig van de vorige eeuw.
Het watersysteem wordt sterk bepaald door
aanvoer van stadswater en in enige mate het
plaatselijke grondwater. De wateren zijn ver
huurd als viswater aan de Hengelsportvereni-
ging Hilversum. De actuele natuurwaarde is be
perkt.

Besluit

Alles overziend kunnen we vaststellen dat er
meer aan watergebonden natuur in het Gooi is
dan je in eerste instantie zou denken. De water
gebonden natuur draagt belangrijk bij aan de bi
odiversiteit van het Gooi. De waterrijke plekken
verdienen het dan ook om gekoesterd en verder
ontwikkeld te worden, daar waar daarvoor nog
kansen aanwezig zijn.

Poul Hulzink is hoofd terreinbeheer bij het Goois
Natuurreservaat.
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Van drinken uit de gracht tot kraanwater
De drinkwatervoorziening in Weesp van circa 1850 tot 1907

Aukje Zondergeld-Hamer

Water behoort to t de allernoodzakelijkste levensmiddelen. Nu komt het als ware vanzelf uit
de kraan. Maar hoe ging dat vóór de invoering van de moderne waterleiding? Om die vraag te
beantwoorden nemen we de drinkwatervoorziening van Weesp als voorbeeld. In dat stadje,
waar de cholera-epidemie van 1866 veel slachtoffers maakte, werd toen binnen de
gemeenteraad besloten to t de aanleg van een waterleiding. Het bleek voor de volgende halve
eeuw een onhaalbare kaart ondanks waarschuwingen van de gemeentartsen. De
gemeenteraad had er kennelijk grote moeite mee te accepteren, dat het eigen Vechtwater,
dat eeuwenlang door heel Amsterdam als het beste drinkwater was gedronken, gevaarlijk zou
kunnen zijn voor de volksgezondheid.

Weesp en de Vecht

Weesp ontstond in de bocht van de rivier de
Vecht en de zijarm daarvan, het Smal Weesp.
Een ideale ligging voor een dorpje van vissers,
jagers, schapenhouders en enkele landbouwers.

Het water beschermde Weesp in tijden van
oorlog, maar de ligging aan een rivier stond ook
garant voor regelrechte welvaart. De uitsteken
de kwaliteit van het rivierwater bracht Weesp
weer op de been na de rampzalige en verwoes
tende bezetting door Karei van Gelre aan het
begin van de i6e eeuw. Het was dankzij dit wa
ter, dat de brouwnering, geweldig bevorderd
door het stadsbestuur, uitgroeide to t de spil van
de Weesper economie.1 Het benodigde water
haalden de brouwers via waterpoorten en hou
ten buizen vooral uit de Vecht of uit het Smal
Weesp. Aanvragen voor de aanleg van water
poorten werden altijd gehonoreerd. De beide
binnengrachten, de Grobbe (nu Nieuwstraat) en
de Stadsgracht (nu Oude Gracht), waren in de
i6e eeuw al niet meer zo goed bruikbaar, door
dat ze ook dienst deden als riool. Brouwerij De
Sleutel, gelegen tussen Grobbe en Stadsgracht
aan de tegenwoordige Sleutelsteeg, haalde het
benodigde water daarom uit het Smal Weesp en
niet uit de binnengrachten.

Bierbrouwerijen, jeneverstokerijen, wasserij
en, blekerijen en ververijen, alle ondernemingen

waar water bij nodig was, deden het goed in
Weesp. Het stadje was klein genoeg om nog
heel lang aan het water dat voorhanden was,
voldoende te hebben. Zelfs de aanwezigheid
van dertig a veertig vervuilende boerenbedrij
ven binnen de vesting deed daar niets aan af.

Water voor Amsterdam

Vanaf begin 17s eeuw zetten de Amsterdamse
waterschuiten -  vanwege het slechte water in
de grachten al omstreeks 1500 in gebruik -
koers naar de Vecht bij Weesp. Het water was
daar beter dan dat bij Abcoude of uit het Haar
lemmermeer waar men oorspronkelijk het
water vandaan haalde. Een enorme vereenvou
diging van de binnendoorverbinding tussen Am
sterdam en Weesp was de aanleg in 1639 van
een trek- en voetpad.2 De daartoe uitgegraven
Weesper Trekvaart liep oostelijk van de Dui-
vendrechtse, de Venser- en de Bijlmermeerpol-
ders en verbond de Gaasp met de Amstel. Om
de verkeersvoorzieningen, de bruggen en tollen
en het onderhoud van trekvaart en trek- en
voetpad, het zogenaamde ‘Zandpad’, te regelen
werd het college van ‘De Commissarissen van
het Zandpad tussen Amsterdam en Weesp’ in
het leven geroepen.3

Om de dagelijkse aanvoer van water ook in
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Detail van de Hoogstraat op de plattegrond van Weesp
van A. Flipse, opzichter Gemeentewerken Weesp (1884).
De zwart gestippelde lijnen geven oude particuliere
riolen aan, het rode lijntje de gasleiding uit eind 1861
(coll. Gemeentearchief Weesp).

de winter te kunnen garanderen zette een
groep Amsterdamse bierbrouwers -  voor het
eerst in 1651 -  een ijsbreker in. Deze lag aan de
Weesperzijde bij een herberg, die circa 1700
eveneens De Ijsbreker werd genoemd.4 Het on
derhouden en vooral het inzetten van de ijsbre
ker was een dure aangelegenheid en om stagna
tie in de watertoevoer te voorkomen besloot
het stadsbestuur van Amsterdam in 1786 om de
exploitatie van de ijsbreker over te nemen. In
datzelfde jaar stichtte de stad de ‘Versch-Water
Sociëteit’, die de drinkwatervoorziening van
Amsterdam zou verzorgen.5 De bierbrouwers
richtten zich voortaan uitsluitend op de water
toevoer voor hun eigen bedrijven.

Begin 19s eeuw werd bepaald, dat de stad
Amsterdam de schuiten op reinheid en dicht
heid zou inspecteren en dat Weesp een
‘ Inspecteur van het Versch Water’ ofwel een
‘Waterproever’ zou aanwijzen, die aangaf waar
het water mocht worden ingenomen.6 Zo sollici
teerde op 21 april 1847 een zekere Pieter van Du
ra bij Burgemeester en Wethouders van Weesp
naar de vrijgekomen betrekking van Inspecteur
van het Versch Water.7 De glorietijd van de
Versch Water Sociëteit lag tussen 1825 en 1850,
toen er veertig waterschuiten in gebruik waren.
In de loop van de jaren dertig werd het water
niet meer uit de Vecht bij Weesp gehaald, maar
moesten de Amsterdamse waterhalers voor een
goede kwaliteit drinkwater doorvaren naar Nig-
tevecht. Na de aanleg van een gemeentelijke
waterleiding in Amsterdam in 1853 passeerden
steeds minder waterschuiten de schutsluis van
Weesp. De Versch-Water Sociëteit werd overbo
dig en ook de Waterproever verdween.

De watervoorziening rond 1850

Terwijl dus de Amsterdammers de Vecht bij
Weesp allang niet meer schoon genoeg vonden,
bleven de Weespers genoegen nemen met het
water uit de rivier, uit de grachten en zelfs uit de

sloten waar het grote aantal binnenboeren alle
afval op loosde. Nog steeds leverde bij voorkeur
de Vecht aan de inwoners van Weesp alle beno
digde water zowel voor de consumptie als voor
de nijverheid. Het regelen van watertoevoer
voor een bedrijf kon niet geweigerd worden. Zo
verzocht in 1853 de blauwververij en katoen-
drukkerij van de firma Sutorius 81 Co., toentertijd
na de sigarenmakerij van Pieter Peelen & . Zoon
de belangrijkste onderneming in Weesp8, de ge
meenteraad een pomppijp te mogen leggen uit
de Vecht rechts van de duiker op de Hoogstraat
naar de gracht van Achter ’t Vosje (waar de fir
ma Sutorius gevestigd was). Men wilde daarmee
voorkomen, dat -  wat nu gebeurde -  bij gelijke
waterstand van het Vechtwater en het water bij
Achter ’t  Vosje het vuile grachtwater zich via de
duiker zou mengen met het schone rivierwater.9
De raad begreep, dat de aanleg van die leiding
noodzakelijk was, omdat ‘het bekomen van zui
ver Vechtwater voor de requestrantenfabriek
van het hoogste aanbelang’ was en stemde
toe.10

Sinds de invoering van de nieuwe Gemeen
tewet van 1851 werden de raadsleden recht
streeks gekozen, maar er gold censuskiesrecht.
De belastingaanslag bepaalde of men wel of
niet mocht kiezen of gekozen worden.11 Wat dat
betreft, was het democratisch effect van het
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Poepdoos in kerker van het gemeentehuis en een gedeelte van een rioolbuis, beide in Weesp in gebruik in de tweede
helft van de 19' eeuw (foto's A. Jobse, coil. Gemeentemuseum Weesp).
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nieuwe kiesstelsel niet bijzonder groot. Van de
ruim 2700 Weespers hadden slechts 170
(mannen) kiesrecht, dat wil zeggen ruim 6%.12
Het nieuwe kiesstelsel garandeerde Weesp een
gemeentebestuur, dat bestond uit uitsluitend
ondernemers, middenstanders en vertegen
woordigers van de vrije beroepen. Politiek ge
zien dachten deze mensen liberaal. Zij wilden de
vrije ontwikkeling van de stedelijke ondernemin
gen zoveel mogelijk bevorderen. Ze zorgden
voor goed onderwijs, zagen erop toe dat de
stad veilig was door middel van goede straatver
lichting, politie en voldoende nachtwachten,
grepen in als de kerkelijke armenzorg te kort
schoot en zorgden ervoor dat er goed drinkwa
ter voorhanden was.

In 1858 bijvoorbeeld, toen het water uit de
Vecht door het instromende zeewater te brak
was geworden om te drinken, loste de raad de
zaak eenvoudig op door een ‘waterlegger’ aan
te kopen, waaruit de Weesper bevolking tegen
één cent per emmer vers water kon halen.'3 Het
volgende jaar verkocht de gemeente, volgens
goed liberaal principe, de waterbak aan de nieu
we bierbrouwerij Wiselius & Comp., met de ver
plichting de levering van drinkwater aan particu
lieren op dezelfde voet voort te zetten, het van
tijd to t tijd te laten proeven door de waterproe-
ver en als het bedrijf de legger niet meer nodig

had, deze tegen taxatie van deskundigen weer
aan de gemeente over te doen.'4

Epidemieën

Het heeft lang geduurd voor men in Weesp
doorhad, dat slecht water niet alleen onaange
naam kon smaken en behoorlijk kon stinken,
maar ook de oorzaak kon zijn van verschrikkelij
ke epidemieën. De gezondheidszorg was voor
namelijk de verantwoordelijkheid van de door
de stad benoemde gemeentegeneesheer, die de
gasthuisbewoners en de armlastige zieken gra
tis geneeskundige hulp bood en daarnaast
nauwlettend de gezondheidssituatie in Weesp
in de gaten hield. Jaarlijks bracht hij daarover in
de rubriek ‘medische politie’ in het Gemeente
verslag rapport uit. Daardoor weten we, dat
Weesp in de jaren 1848 en 1849 zwaar getroffen
is geweest door cholera. In 1848 overleden 105
Weespers aan deze ziekte en in 1849 zelfs 196.
Gedurende het jaar 1851 werden mazelen, rood
vonk en rodehond gesignaleerd en men meende
besmetting naar de maatstaven van die tijd des
kundig bestreden te hebben.

De woningen waar rodehond en roodvonk
heersten tenminste, waren volgens verslag van
de gemeentegeneesheer ‘door berookingen zo-
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Foto uit circa 1900 met een van de vier pompen uit 1883,
hier op de Nieuwstraat bij de Grote Kerk (colt. Gemeen
tearchief Weesp).

veel mogelijk gezuiverd’. Een ‘krachtig middel’
tegen de uitbarsting van een cholera-epidemie
zag het stadsbestuur zelf in de aanbieding van
warme en voedzame spijzen door het Nut. Daar
om begon men in 1853 -  een jaar met elf chole
ragevallen waarvan er vijf een dodelijke afloop
hadden -  met de spijsuitdeling vroeger dan an
ders.'5 Onhygiënische toestanden en vervuild
drinkwater verbond geen Weesper stadsbe
stuurder in de jaren vijftig van de 19” eeuw met
uitbarstingen van epidemieën, maar daarin was
Weesp geen uitzondering. Toen de stad begin
jaren vijftig de stortplaats van de ‘stads-asch en
vuilnis’ naar een meer afgelegen terrein ver
plaatste, was dat niet om gezondheidsredenen.
Men deed dat louter vanwege de stank, opdat
de vuilnis ‘niet meer op onaangename wijze, de
attentie van de voorbijgangers’ zou wekken.16
De ontruimde -  en vervuilde -  grond werd wan
delgebied.17

In 1866 kreeg Weesp met een nieuwe uitbar
sting van cholera te maken, waarbij in een tijds
bestek van twee maanden 63 Weespers ziek
werden van wie er 29 overleden. In die tijd was
er in de Nederlandse medische wereld meer
over deze ziekte en over het voorkomen daar
van bekend geworden. De gemeenteraad nam
zich voor om de kermis dat jaar niet door te la
ten gaan, de mestvaalten, die op verschillende
plaatsen in de stad te vinden waren, uit het
stadscentrum te verplaatsen en het drinkwater
definitief te verbeteren door een waterleiding
aan te leggen in het meest bevolkte deel van de
stad.18 Het zou nog veertig jaar duren voor die
waterleiding er kwam. De raad had grote moeite
te accepteren, dat een voorziening die altijd par
ticulier geregeld was geweest, een gemeentelij
ke verantwoordelijkheid zou moeten worden.
Voortdurend werd op de noodzaak van een wa
terleiding gewezen, maar deze bleek altijd te
duur.

Vooral de verschillende gemeentegeneeshe
ren lieten zich, wakker geschud door de laatste
cholera-epidemie, voortdurend horen. De in

1866 als gemeentegeneesheer aangestelde dr.
J.W.F. Scheffer19 bekritiseerde de Weespers in
de achterwijken, die voortdurend vuil en afval
op de straten bleven werpen.20 Het drinkwater
uit de stadspompen ging volgens hem nog wel,
maar in de nabijheid van boerenwoningen en
mestvaalten was het water zo verontreinigd,
dat het een gevaar betekende voor de volksge
zondheid.2’ Het water van de Achterherengracht
bijvoorbeeld kon beter niet gedronken wor
den.22 Scheffers opvolger dr. J. de Rooy, sinds
1879 gemeentegeneesheer van Weesp, bond
vooral de strijd aan met de op allerlei plaatsen in
de kom van de stad zich steeds weer nieuwe
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Het ontwerp voor het parkdorp 'Nirwana' door Hugo
Poortman (1858-1953), 1897 (coil. Gemeentemuseum
Weesp).
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vuilnisbelten. Hij stelde voor de vuilnisbelten bij
het Kleine Plein en aan de Breestraat dan maar
als officiële stortplaatsen te accepteren en ze te
omheinen.23 Drinkwater zou men, zo schreef hij,
niet zo maar uit de gracht moeten scheppen,
vervuild als het was ‘met al wat er in geworpen
wordt’. Als drinkwater kon men het veiligst het
water uit de regenton gebruiken, zo nodig gefil
terd.24

Moet de gemeente de leiding nemen?

Vanouds was de aanleg van waterleidingen, rio
len en ook van wegen, straten, kades en muren
in de stad een aangelegenheid van de aanwo
nende huiseigenaar of ondernemer geweest,
een particuliere zaak dus. Maar in de oude
stadskern waren diverse straten en wegen van
de stad; het onderhoud daarvan was een ge
meentelijke aangelegenheid. Zo had de raad in
de jaren vijftig een plan opgezet om de goten,
waarlangs de afvoer van huisvuil moest weg
spoelen, weer op orde te krijgen. Daartoe moes
ten vooral de stegen in het centrum (her)
bestraat worden. Om de kosten te drukken was
het werk uitgespreid over tientallen jaren.

Wanneer door bedrijfsafval de goten al te
smerig waren, koos de raad voor een stukje rio
lering. In 1877 werden de goten in de Boven
Slijkstraat verbeterd door een riool onder de be

strating aan te leggen. Twee jaar later voorzag
de gemeente ook de Beneden Slijkstraat van
een riool. Het Grote Riool onder de Nieuwstraat
was, nadat de stad in 1828 ook de rest van ‘het
stinkgrachtje’ de Grobbe gedempt had, het eer
ste grote gemeentelijke project op het gebied
van de afvoer van huisvuil.25 Het liep dwars door
de stad vanaf Achter ’t  Vosje to t aan de Heren
gracht en was dus erg belangrijk. Het riool was
dikwijls verstopt met ‘faecale stoffen’ en de ge
meente moest het herhaaldelijk laten schoon
maken. In 1882 werd dat werk in opdracht van
de gemeenteraad opnieuw uitgevoerd en wel
door de Weesper G. Portengen voor de som van
1749 gulden.26

Naar aanleiding van een onderzoek naar het
water in de stadspompen, in datzelfde jaar ver
richt door de apotheker N.A. Ballintijn, besloot
de raad de waterleiding van de stadspompen te
vernieuwen. Dat gebeurde een jaar later al. De
nieuwe waterleiding kreeg een aansluiting met
de Vecht en liep via het bastion Rooseboom de
hele Nieuwstraat door to t in het Smal Weesp.
De oude waterleiding liet het stadsbestuur met
aansluitingen en al eenvoudig liggen.27 De aan
leg van de waterleiding was een onderneming,
waar Burgemeester en Wethouders best trots
op waren. Zij besloten te onderzoeken of er ook
Weespers ten behoeve van hun woning of be
drijf aansluiting aan de gemeentewaterleiding
wensten.28 Tot grote schrik van B. 8; W. bereik
ten hen bijna veertig aanvragen. In de raadsver
gadering van half juni gaven zij aan te vrezen,
dat door inwilliging van al die particuliere aan
vragen het algemeen belang zou worden ge
schaad en daarom hadden ze besloten ‘geen
vergunningen hoegenaamd’ af te geven. In
plaats daarvan stelden B. 8i W. voor om vier
pompen op de leiding te plaatsen met voldoen
de reservoir. De raad kon zich hier helemaal in
vinden.29

De plattegrond van Weesp uit 1884, gete
kend door A. Flipse, de toenmalige Opzichter
van Publieke Werken van de gemeente Weesp,

66



De Watertoren van Weesp, gebouwd 1906/1907 door de
watertorenarchitect Jan Schotel (1845-1912), afgebroken
1965 (coll. Gemeentearchief Weesp).

geeft een prachtig beeld van de vele particuliere
riolen, riooltjes en waterleidingen, die de stad
toen rijk was. Vele daarvan waren direct verbon
den met de Vecht. Niet alles werkte meer en
zeker niet optimaal, maar Flipse heeft het wel
allemaal in kaart gebracht. Ook de nieuwe ge
meentelijke riolen, de waterleiding in de Nieuw-
straat en de vier inderdaad gerealiseerde ge
meentelijke stadspompen zijn erop aangegeven.

Voor de Weespers die geen eigen riool of
waterleiding konden betalen, was er als drink
water het water uit de stadspompen en eventu
eel uit de grachten of sloten. Was de woning
een toilet met ton rijk, dan kon men de door de
stad geëngageerde tonnenophaler inschakelen,
die de inhoud van de op een open mestkar ge
leegde tonnen afvoerde naar het boerenland
buiten de stad. Als er geen tonnetje in de wo
ning was en geen plee achter het huis boven
een mestbak of sloot, dan dumpte men de tota
le afval van de huishouding op straat, in de goot
of in de grachten en sloten in de omgeving.

De verslechterende kwaliteit van het drink
water werd pas goed een probleem, toen de be
volking dramatisch begon te groeien en er in de
tweede helft van de jaren zeventig plotseling
sprake was van een geweldig vestigingsover
schot. Omstreeks 1850 nog was Weesp beschre
ven als ‘ruim en luchtig’ gebouwd.30 Er stonden
in die tijd zo’n 600 huizen op de 31 ha die te r be
schikking was. Flier zullen de 2700 Weespers van
toen ongetwijfeld genoeg aan hebben gehad.
Floewel er sprake was van een langzaam toene
mend inwonertal, was het duidelijk dat niemand
een explosieve ontwikkeling van het inwonertal
had voorzien.

De groei van Weesp na 1870

Gedurende de jaren zeventig en tachtig begon
Weesp eindelijk uit de diepe economische ellen
de omhoog te klauteren. Het verrassende suc
ces van de chocoladefabriek van Van Flouten lag
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daar voornamelijk aan ten grondslag. Verras
send, want tw intig jaar lang had de firma C.J.
van Flouten, sinds 1850 gevestigd aan de Oude-
gracht te Weesp, hoegenaamd geen groei laten
zien. Men was met slechts drie knechts begon
nen en in 1871 had de fabriek welgeteld twaalf
mensen in dienst.

Nadat in 1865 Coenraads enige zoon Caspa-
rus in de directie was opgenomen, begon de fir
ma een andere koers te varen. Men richtte zich
nu via reclameacties op nieuwe afzetgebieden
wereldwijd. Begin jaren tachtig van de 19° eeuw
was Van Flouten in Weesp veruit de grootste
werkgever geworden.31 De bevolking groeide
navenant. Fialverwege die jaren was Weesp de
4000 inwoners gepasseerd en halverwege de ja
ren negentig de 6000.32 Flet stadje was op deze
bevolkingstoename volstrekt niet berekend; de
vraag naar woningen was veel groter dan het
aanbod. Allerlei particulieren grepen hun kans
en reageerden ad hoe op de vraag naar wonin
gen. Achtererven, pleintjes en steegjes -  vooral
in het zuidelijk deel van de stad, maar ook aan
de andere kant van het Smal Weesp aan de Fle-
rensingel -  werden door ‘huisjesmelkers’ volge
bouwd met huizen van een slechte kwaliteit.33

Pas de Woningwet van 1901 verschafte de
gemeenteraad de nodige bevoegdheden om te
gen ondeugdelijke particuliere bouwprojecten
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De eerste waterstraal uit de nieuwe waterleiding op
5 januari 1907 (col/. Gemeentearchief Weesp).
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op te treden. Het woningonderzoek, naar aan
leiding van deze wet in Weesp in 1904 uitge
voerd, gaf een ontluisterend beeld van de
woonomstandigheden van de meeste arbeiders
in Weesp. Het slechtst was, volgens dit onder
zoek, de behuizing aan de Middenstraat en aan
grenzende stegen eraan toe alsmede de Achter
gracht en zijn omgeving. Daar bevonden zich de
meeste eenkamerwoningen zonder drinkwater
voorziening, gootsteen of toilet. De pasgebouw
de woningen aan de Herensingel hadden meest
al collectieve plees, terwijl de bovenwoningen
ervan zonder watervoorziening zaten.

Op het terrein tussen Achterherengracht en
Herensingel, dat na de verhuizing in 1898 van de
Van Houten-fabrikant Geert van Mesdag was

vrijgekomen, waren in rap tempo diverse arbei-
derswijkjes uit de grond gestampt zoals de Afri-
kaanderbuurt, de latere Julianastraat en gedeel
ten van de Herensingel. Wie waren het, die
dergelijke huizen lieten bouwen? Behalve de
Hervormde diaconie, een enkele boer en een be
legger uit Amsterdam, die 57 woningen aan de
Herensingel exploiteerde, ging het vooral om
Weesper middenstanders en mensen uit de
bouw, zoals Plaat, Bockweg, Prent en burge
meester P. de Haan Azn. De meeste woningen
verhuurden de bakker Van Asselt en de kruide
nier J. Vorsselman, naar wie een hele straat ge
noemd is.34 Eigenbouwers waren het, die zon
der enig plan huurwoningen neerzetten veelal
zonder watervoorziening of wc.

Vrijwel nergens was er voor bestrating ge
zorgd met als gevolg dat goten, waarlangs het
vuil kon worden weggeveegd of kon weg rege
nen, ontbraken. Vooral in het Herensingelkwar-
tier kwam zeer veel tyfus en tuberculose voor.
De babysterfte was in Weesp groter dan in de
buurgemeenten. Volgens de gemeentelijke arts
J.A. Fijnvandraat was de oorzaak daarvan het
slecht gefilterde rivierwater waarmee de kunst
matige voeding was bereid. Zuigelingen kregen
er ingewandsziekten van en overleden daar
aan.35
De woningvoorraad in Weesp was niet alleen
gering, maar ook van een buitengewoon lage
kwaliteit. Om die reden stelde Van Houten al
omstreeks 1890 het personeel niet meer ver
plicht in Weesp te wonen. Wie het kon betalen,
zocht elders onderdak en reisde dan dagelijks
op en neer naar Weesp. Sinds vanaf 1874 Weesp
per spoor bereikbaar was en men niet meer af
hankelijk was van de trekschuit, vormde het fo
rensen nauwelijks een probleem.

Het ‘Nirwana’-project

In 1897, het jaar waarin de nieuwe fabriek van
Van Houten aan de rand van Weesp gerealiseerd
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was, deed deze firma een ultieme poging de ar
beiders aan Weesp te binden door een project
van fabriekswoningbouw te lanceren. Het ging
om 550 woningen. In het gebied tussen het fa
brieksterrein, het Smal Weesp en het Merwede-
kanaal kocht de directie 50 ha grond aan. Een
prijsvraag zou uitwijzen wiens ontwerp voor het
‘park met arbeiderswoningen’ gebruikt ging
worden. De winnaar werd de tuinarchitect Hugo
Poortman met ‘Nirwana’, een tuindorp, waarin
onder meer een zwembad, restaurant, leeszaal
en een biljartzaal gepland waren.

Toen eenmaal de keuze van de Van Houten
directie op ‘Nirwana’ gevallen was, moest aan
diverse instanties toestemming worden ge
vraagd, voordat met de aanleg van het park kon
worden begonnen. In de eerste plaats aan de
Commissarissen van het Zandpad tussen Am
sterdam en Weesp en vervolgens aan het pro
vinciebestuur. Van beide instanties mocht het
park er in de geplande vorm komen. Dat de Van
Houten-directeur Geert van Mesdag sinds enke
le jaren een van de Commissarissen van het
Zandpad was36, zal mogelijk de besluitvorming
positief beïnvloed hebben.

Het polderbestuur, de derde instantie, die
toestemming moest verlenen, had er meer
moeite mee. Men meende de consequenties
van het een en ander niet te kunnen overzien en
schakelde een expert in, civiel-ingenieur H. Paul.
Deze oordeelde uiteindelijk dat het maar het
beste was om het toekomstige bouwterrein van
de polder af te scheiden. Van Houten zou dan
zelf een nieuwe polder moeten creëren.37 Nog
was het project niet van de baan, want zowel de
gemeenteraad als de firma Van Houten had goe
de hoop een gemeentelijke waterleiding te reali
seren, die behalve Weesp tevens het Parkdorp
van water zou kunnen voorzien.

In de raadsvergadering van 1 september
1896 reeds had het raadslid Van Mesdag de raad
voorgesteld om, gezien de hoge kosten van de
ontijzering van de nieuwe Nortonpompen38 op
de Herensingel, bij de maatschappij die de wa

terleiding in de gemeente Bussum ging aanleg
gen, te informeren naar de mogelijkheid van een
daarbij aansluitende aanleg in Weesp. Het ligt
voor de hand dat Van Mesdag bij zijn suggestie
gedacht heeft aan de toekomstige watervoor
ziening in het Van Houten-arbeiderspark. In mei
1897 verleende de gemeenteraad een voorlopi
ge concessie aan de desbetreffende onderne
ming, de N.V. Industrieele Maatschappij te
Amsterdam. Deze stelde voor Weesp een water
leiding te bezorgen aansluitend aan de Bussum-
se waterleiding tegen ƒ 1000 per jaar als vergoe
ding voor de kosten van exploitatie.39 De aanleg
zou voor rekening van deze maatschappij zijn.

Maar in een schrijven van juli 1898 kwam de
Industrieele Maatschappij hierop terug: de ge
meente Weesp zou de aanleg moeten betalen.
Op de vraag van het raadslid Douwinus van Hou
ten hoe B. 81 W. hiertegenover stonden, werd
hem geantwoord, dat om financiële redenen ‘de
zaak voor geene uitvoering vatbaar is te
achten’.40 De waterleiding werd niet aangelegd.
Hiermee kwam ook ‘Nirwana’ op losse schroe
ven te staan. Wat precies bij de firma Van Hou
ten de doorslag heeft gegeven is niet bekend,
maar over de parkaanleg is niet meer gespro
ken.41

De aanleg van een waterleiding

De waterleiding werd voor het eerst weer in de
herfst van 1901 aan de orde gesteld en wel door
Douwinus van Houten. Hij drong er bij B. & W.
nog eens ‘met klem’ op aan de zaak van de wa
terleiding ‘niet uit het oog te verliezen’.42 Hij
meende dat er een nieuw onderzoek moest
worden gestart naar de mogelijkheid om het
water uit de Vecht geschikt te maken voor drink
water en een maand later kregen B. & W. van de
raad de opdracht een dergelijk onderzoek in te
stellen.43 Het onderzoek duurde zo lang, dat
Douwinus van Houten zijn vertrouwen in de zui
verheid van geözoneerd of op welke manier dan
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ook behandeld Vechtwater verloor en in een be
sloten vergadering toch weer een onderzoek
naar grondwater entameerde. Mocht het onder
zoek gunstig uitvallen, dan zouden de firma C.J.
van Houten & Zoon en de heer Van der Muelen
de meerkosten door een schenking vergoe
den44.

Er werd contact gelegd met de Industrieele
Maatschappij te Amsterdam én de Bussumsche
Waterleiding Maatschappij. Het leek de Bussum
sche Maatschappij het voordeligst om de aan-
voerbuizen ‘zooveel mogelijk buiten de polder
besturen om’ aan te leggen en wel door de
gemeenten Muiden en Naarden. De gemeente
Weesp zou de eigenaar worden en de nieuwe
waterleiding exploiteren.

Bijna anderhalf jaar later was het dan zover.
De Industrieele Maatschappij verbond zich to t
de aanleg van een bronwaterleiding, de Bus
sumsche Waterleiding Maatschappij to t de wa-
terlevering en de exploitatie was voor de ge
meente Weesp. Dat de watertoren pal naast de
vuilnisbelt werd geplaatst, riep enige vragen
op.45

Niet de hele stad was voorzien, hetgeen
voor het vers gekozen sociaal-democratische
raadslid Gerard Albert Vader46 -  de eerste socia
list in de Weesper gemeenteraad -  aanleiding
was daarover vragen te stellen. Van Houten ant
woordde daarop ‘ten einde de schijn te vermij
den, alsof de bemerking van de Heer Vader aan
leiding zou kunnen geven to t het vermoeden
van de verwezenlijking dier plannen’ dat plan
nen to t uitbreiding van de watervoorziening
reeds ontworpen waren. In de vergadering van
eind oktober is deze uitbreiding inderdaad inge
pland.47

De hele onderneming zou Weesp ƒ 50.000
kosten; de stad sloot daarvoor een lening.48 Wie
dat bedrag leende, wordt nergens vermeld. Het
ligt voor de hand dat de firma Van Houten en de
bankier Van der Muelen het geleend hebben en
dat ook dit besloten is gehouden. In ieder geval
was de dankbaarheid van de raadsleden naar

hen toe groot. Toen in de eerste raadsvergade
ring na de officiële opening van de Weesper wa
terleiding op 5 januari 1907 het raadslid A.A.
Knaap betreurde, dat die personen ‘die zoo
krachtdadig hadden medegewerkt to t de in
standhouding dezer zaak’ niet van officiële zijde
gehuldigd waren, merkte Douwinus van Houten
op, ‘dat B. & W. zeker wel, zich op de hoogte
zullen hebben gesteld of dergelijke huldebetui
ging in den smaak dier heeren viel’. De heer Van
der Muelen meende dat de grootste hulde be
stond uit het to t stand komen van een groot
aantal aansluitingen aan de leiding.49

Dr. Aukje Zondergeld-Hamer studeerde geschie
denis in Groningen. Zij was conservator van het
Gemeentemuseum Weesp en publiceert regelma
tig over de Weesper geschiedenis, onder meer in
‘Tussen Vecht en Eem’.
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Watertorens tussen Vecht en Eem
Van watervoorziening naar markant gebouw

Chris Walet

We draaien een kraan open en er stroomt water uit. We denken er niet bij na. Het is zo
vanzelfsprekend dat, als we een kraan opendraaien er altijd, onder een constante druk helder,
drinkwater uit komt. We drinken het, wassen ons voedsel, onszelf en onze vaat ermee. We
denken er gewoonlijk niet over na welke techniek erachter zit om het water uit al die kranen
te laten stromen. In de 19s eeuw werd de watertoren uitgevonden, wat vaak opvallende
bakens in het landschap opleverde. Welke watertorens bestonden er in het gebied tussen
Vecht en Eem en wat is er met die watertorens gebeurd?

De werking van watertorens

Tegenwoordig hebben we uiteraard intelligente
en vernuftige installaties die de druk in het wa
terleidingnet regelen. Zogenaamde hydrofoorin-
stallaties -  drukvaten -  zorgen ervoor dat wa-
terleveranciers het water bij alle woonhuizen en
andere gebouwen kunnen afleveren, ongeacht
de afstand van de zuiveringsinstallatie en de
hoogte van de aansluiting. En als het water naar
de bovenste verdieping van bijvoorbeeld een
appartementengebouw moet worden gebracht,
dan is het object zelf ook weer voorzien van een
hydrofoor. Dit is meestal noodzakelijk als de te
overbruggen hoogte meer dan dertien meter
bedraagt.

In de 19s eeuw, toen de eerste centrale
drinkwatervoorzieningen ontstonden, moest
het probleem van de benodigde druk in het wa
terleidingnet worden opgelost. De oplossing
werd gevonden in de toepassing van waterto
rens. Water stroomt van hoog naar laag. Als een
kolom water hoog is, levert dat een hoge water
druk op, waardoor het water sneller gaat stro
men.

Boven in een watertoren zit daarom een re
servoir (afb. 1, nr. 2) van 400 m3 to t maximaal
2500 m3. Dit reservoir wordt door een pompin-
stallatie (afb. 1, nr. 1), gevuld met drinkwater.
Het staat in verbinding met het waterleidingnet
en zorgt er op die manier voor dat er een con
stante druk bestaat in het leidingnet. Het ope
nen van aftappunten (afb. 1, nr. 3) in het leiding
net veroorzaakt dat het water door de druk van

het hooggelegen reservoir vanzelf uitstroomt
Als er meer vraag naar water is dan er tegelijker
tijd wordt opgepompt, zakt het niveau enigs
zins, wat slechts een klein drukverschil veroor
zaakt. Het reservoir werkt dan als een buffer.

Het hoogste punt waar water moest worden
afgeleverd, moest lager liggen dan het reservoir
in de watertoren. Verder moest de hoogte ook
een waarborg zijn voor behoud van druk in de
verst gelegen delen van het net rond de toren.
De watertorens werden daarom bij voorkeur op
een hoger gelegen plaats gebouwd, bij voorkeur
op een heuvel en als die niet aanwezig was,
moest de toren zelf hoger zijn. Het Gooise land
schap is dan ook mede bepalend geweest voor
de plaats en de vorm van de torens, zoals hier
onder zal blijken.

Iedereen kreeg vanaf de eerste helft van de
twintigste eeuw de beschikking over stromend
water. Veel hoogbouw was er nog niet en het
aantal punten waar water kon worden getapt,
was nog klein. Ook het waterverbruik per hoofd
van de bevolking was vele malen kleiner dan de
hoeveelheid die we tegenwoordig verbruiken.
Met het toenemen van het verbruik van water
en de technische mogelijkheden wordt heden
ten dage gebruik gemaakt van perspompen.

Watertorens in de regio

Weesp
Als u op zoek gaat naar de watertoren van
Weesp, zult u ontdekken dat die er niet meer is.
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Afb. 1: Werking van de watertoren: 1. pompinstallatie; 2. Afb. 2: Verdwenen watertoren van Weesp (coll. familie
reservoir; 3. verbruikers in het leidingnet (Wikipedia). Draijer).
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Drieënzestig jaar, van de bouw in 1907 tot de
sloop in 1965, was de toren, die een mooi voor
beeld vormde van een traditionele watertoren,
een beeldbepalend element in de buurt van de
Papelaan.

De architect van deze toren, J. Schotel, is on
der andere verantwoordelijk voor zestien ver
schillende watertorens in Nederland. Op oude
ansichten en foto ’s kunt u de toren nog terug
zien.

L aren
Watertorens zijn door hun ligging en hun vorm
vaak opvallende bakens in het landschap. De
watertoren van Laren is daarvan een zeer duide
lijk voorbeeld. Als u de heidevelden bezoekt tus
sen Hilversum en Bussum, kunt u ‘de aansteker’
overal vandaan zien en gebruiken als herken-
ningpunt of referentiepunt. Deze door Wouter
Hamdorff voor het Provinciale Waterleidingbe
drijf Noord-Holland (PWN) ontworpen toren
heeft zijn bijnaam te danken aan de strakke
vorm die lijkt op een ouderwetse benzineaan-
steker.

In de opdracht was destijds de eis opgeno
men dat de toren moest passen in zijn omge
ving. Het ontwerp van deze Larense architect
had de naam ‘Hoog Water’ meegekregen. De
keuzecommissie was dan ook verrast, toen zij
na het toekennen van de opdracht ontdekten,
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dat zij uit de anonieme inzendingen die van de
bekende architect hadden gekozen. In 1938
heeft de schoonheidscommissie ter gelegenheid
van haar vijfentwintigjarig bestaan besloten het
in 1932 gereedgekomen gebouw te bekronen.
Dit feit is vastgelegd op een gedenksteen aan de
voet van de toren. Deze tamelijk moderne toren
is voorzien van twee betonnen reservoirs van
elk 500 m3.

Baar n
Watertorens hebben door hun opvallende archi
tectuur vaak een monumentenstatus gekregen.
De watertoren in Baarn aan de Sophialaan is
daar een voorbeeld van en heeft het predicaat
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Afb. y  Laren N.H., 'de aansteker' op het Laarder Hoogt
(foto Jaap C roeneveld).

rijksmonument. In 2003 is de restauratie van dit
neorenaissance gebouw ter hand genomen, pre
cies honderd jaar na de bouw ervan. De toren
die niet meer in functie is, heeft een stalen re
servoir met een inhoud van 500m3. De waterto
ren van Baarn heeft de veel toegepast vorm van
een smalle draagconstructie en een reservoir
dat breder is dan het onderstel.

Hilversum
De oude watertoren van Hilversum heeft een
geheel andere stijl, namelijk neoromaans, en is
ook een rijksmonument. In 1893 werd dit ge
bouw neergezet op het hoogste punt in Hilver
sum aan de Jacobus Pennweg. De top van het
dak, boven het reservoir van 600 m3, steekt 51,5
meter boven NAP uit, terwijl de toren slechts
24,5 meter hoog is. De toren, ontworpen door

Afb. 4: Baarn, traditioneel ontwerp in Hoog-8aam (tek.
Hydron Midden Nederland).

de Compagnie Générale des Conduites d’Eau uit
Luik, raakte tijdens een bombardement in 1944
beschadigd. In 2000 is de toren hersteld en
heeft zijn originele staat teruggekregen.

In Hilversum staat ook een nieuwere water
toren. Deze heeft echter nooit deel uitgemaakt
van het openbare waterleidingnet. Deze toren is
minder bekend, omdat hij op een plek staat
waar hij niet opvalt. Hij is namelijk een onder
deel van het voormalig sanatorium Zonnestraal
en heeft ook uitsluitend voor het sanatorium ge
functioneerd. De architect J. Duiker tekende sa
men met B. Bijvoet het gebouw met de waterto
ren. De toren is geïntegreerd in het gebouw en
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Afb. 5 : Hilversum, Jacobus Pennweg, op de Trompen
berg (foto Jaap Croeneveld).

daardoor als watertoren niet erg herkenbaar.
Maar als u het weet, is de watertoren door zijn
vorm nog wel te herkennen. Sanatorium Zonne
straal staat op de voorlopige lijst van Neder
lands Werelderfgoed. Het is een van de mooiste
voorbeelden van de stroming ‘het Nieuwe
Bouwen’.

Soest
Onze watertorens hebben niet allemaal hun oor
spronkelijk uiterlijk behouden of later door mid
del van een restauratie teruggekregen. Hun
plaats in een omgeving is soms zo bepalend dat
het object niet wordt gesloopt, maar wordt ver
bouwd en een geheel andere functie krijgt.
Voorbeelden hiervan zijn de torens van Soest,
Bussum en Soestdijk.

De watertoren van Soest is gebouwd door
H.F. Mertens, die een van de concurrenten was

van Hamdorff bij het verkrijgen van de opdracht
voor de toren in Laren. Naast de toren in Soest
heeft hij nog drie andere torens op zijn naam
staan. De in 1931 gebouwde toren kreeg in 2004
een prijs vanwege de beste herbestemming.
Zecc Architecten uit Utrecht gebruikten de ruim
telijke mogelijkheden van de toren en verbouw
den deze tot een fantastische woning.

In het juryrapport staat hierover onder ande
re: De herbestemmingsoperatie heeft meer opge
leverd dan een bijzondere woning en een behou
den watertoren. Er is een unieke nieuwe situatie
gecreëerd. Het bouwwerk wint aan kwaliteit, ter
wijl de watertoren fungeerde als inspiratiebron
voor het bijzondere karakter van de woonfunctie.

Bussum
De markante toren naast de spoorlijn nabij stati
on Bussum-Zuid heeft zeker een nog meer ingrij-

Afb. 6: Watertoren op een paviljoen van Zonnestraal
(foto Jaap Groeneveld).
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Afb. 7: Van watertoren tot woontoren (coil. Zecc Archi
tecten, www.zecc.nl).

mm

pende gedaanteverwisseling ondergaan. Vanaf
de bouw in 1897 to t 1967 werd hij door veel
mensen beschouwd als een van de mooiste wa
tertorens in Nederland. Vanwege het dreigende
gevaar van naar beneden stortende brokstuk
ken, veroorzaakt door het vergevorderde verval
van onder andere het reservoir, werd het bo
venste deel van de toren gesloopt en voorzien
van een metalen kraag.

De geribbelde vorm van de kraag inspireer
de Kees van Kooten en Wim de Bie. Zij noemden
de toren het horlogeknopje van Nederland, een
bijnaam voor de lelijk geworden toren die ge
makkelijk werd overgenomen. De door ir. H.P.N.
Halbertsma ontworpen toren was na deze in
greep geen 35 meter hoog meer maar slechts 30
meter. Als u nu langs de toren gaat, ziet u een

Afb. 8: Bussum, derde leven sinds medio 2010 (foto Dick
Jonkers).

modern kantorencomplex, een groot gebouw
voorzien van veel glas dat staat achter de steel
van de watertoren. Het overblijfsel van de wa
tertoren is als een historische voetnoot in een
helemaal in de huidige tijd passend gebouw.

De top van de knots waar eens een ijzeren
reservoir was, is vervangen door een doorzich
tig aandoende constructie van glas, metaal en
beton, bekroond met een zes meter hoge wind
molen. Het ingenieursbureau NIBE heeft met
behoud van de karakteristieken van de oor
spronkelijke watertoren een uniek kantoren
complex neergezet. Bob Custers van Vocus
architecten is erin geslaagd een gebouw op te
leveren dat voorziet in zijn eigen energiebehoef
te en al het afvalwater recyclet, zodat er geen
rioolaansluiting nodig is.
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Afb. 9: Nederlands oudste watertoren te Soestdijk anno
nu (Wikipedia).

Soestdijk
Wat door veel mensen wordt beschouwd als de
oudste watertoren van Nederland, is nu een
souvenirwinkeltje en bevindt zich op het
van paleis Soestdijk. Nadat
III het landgoed Soestdijk had aangeschaft, wil
de hij graag fraaie fonteinen in de voor veel geld
aangelegde tuinen. Willem Meesters kreeg in
1680 de opdracht een windwatermolen te bou
wen die voldoende druk moest genereren om
de fonteinen in de vijvers te laten spuiten. Bo
ven op het gebouw werd een windmolen met
zes wieken geplaatst. De binnenkant werd inge
richt als rosmolen, zodat er bij te weinig wind
toch nog met behulp van paardenkracht water
in het reservoir kon worden gepompt en de fon
teinen konden blijven spuiten. Dit multifunctio
nele gebouw werd ook gebruikt als graanmolen.

In 1882 werd de rosmolen vervangen door
een stoommachine. De windmolen werd van het
dak afgehaald, omdat de rond het gebouw
staande volwassen geworden bomen ervoor
zorgden dat er onvoldoende wind de wieken be
reikte. Met de aansluiting van paleis Soestdijk
op het waterleidingnet verloor het gebouw ten

slotte ook zijn laatste functie, die van waterto
ren.

Hoewel de watertorens hun oorspronkelijke
functie hebben verloren, zullen de meeste tot in
lengte van jaren een belangrijke rol blijven ver
vullen in het Nederlandse landschap, maar ook
in dat tussen Vecht en Eem.

Chris JJ. Walet is redactielid van 'Vrienden van
’t Gooi’.

Literatuur

Website www.watertorens.nl, Watertorens in Neder
land, van de Nederlandse Watertoren Stichting.

Afb. 10: Soestdijk anno 1695, gravure G. de Valck (coll.
Het Utrechts Archief).
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Van beerput tot afvalwaterzuivering
Achtergronden en ontwikkeling van de Hilversumse waterzuivering

Dick Luijendijk

Afgezien van een aantal lokale situaties, mag worden aangenomen dat de kwaliteit van het
oppervlaktewater in het begin van de ige eeuw goed was. In het midden van die eeuw was
zalm een volksvoedsel. In het stroomgebied van de Rijn werden in 1885 jaarlijks 13.000 zalmen
gevangen; omstreeks 1900 was dit aantal to t iets minder dan de helft gedaald. De industriële
ontwikkeling in de tweede helft van de eeuw en de daarmee gepaard gaande sterke groei
van het aantal steden, deed de verontreiniging van water, bodem en lucht sterk toenemen.

Secreten, emmers en tonnetjes

De hygiënische toestanden in de steden werden
onvoorstelbaar slecht en tal van plaatsen, waar
men eerder redelijk goed drinkwater kon halen,
raakten besmet. De waterdragers moesten
steeds grotere afstanden afleggen. Uit vrees
voor het uitbreken van een cholera-epidemie
voegde de gemeente Breda zelfs petroleum toe
aan het grachtwater, opdat het niet langer als
drinkwater gebruikt zou worden.

Gooide men in de steden in de i8 e eeuw nog
de inhoud van de pot uit het raam (afb. 1), ook
in het begin van de 20e eeuw werd op veel plaat
sen door mannen en vrouwen nog van alles op
straat achtergelaten. Op marktdagen kon men
soms een boerin ineens haar manden op straat
zien zetten, door de knieën gaan, haar wijde rok
iets herschikken en na een ogenblik haar weg
zien voortzetten. Achter haar was de straat nat.
De mannen zochten nog wel eens steun bij een
steunbeer van de kerk of deden hun plas in het
gras.

In 1832 werd in Utrecht bepaald dat er min
stens één ‘secreet’ per zes woningen moest zijn,
maar daar werd duidelijk niet aan voldaan. In de
Koestraat was er zelfs maar één voor drieën
tw intig  woningen, terwijl de gemiddelde wo-
ningbezetting in het centrum op 6,5 bewoners
lag. Als men de ‘luxe’ had van een eigen secreet
binnenshuis, dan was men nauwelijks beter af
vanwege de stank die uit de emmer kwam.

In veel steden bracht men zijn emmertje fe-
caliën, als het niet in de gracht werd gekieperd,

naar één van de daarvoor aangewezen plaatsen
die 's nachts werden geruimd, meestal op pacht-
basis. De Amsterdamse Stadsreiniging kwam la
te r langs met de ‘strontkar’. Deze, door de Am
sterdammers genoemde ‘boldootkar’, kwam
's avonds de emmertjes in ontvangst nemen
(afb. 2).

In 1871 startte Delft met de uitgifte van wis-
seltonnen met deksel. Dit was al een verbete
ring, want bij inlevering van een met fecaliën
gevulde ton, werd deze ingeruild tegen een
schone ton voor de volgende week. In de perio
de tussen 1871 en 1899 is het tonnenstelsel in 34
gemeenten ingevoerd. Het spoelsel, eventueel
met desinfectiemiddel, werd veelal in een vaart
gegooid.

Toename van bevolking, industrie en vervuiling

Door besmetting van drinkwater braken er rond
1850 en daarna in diverse grote Europese steden
cholera-epidemieën uit. Door de aanleg van rio
lering trachtte men de kans op besmetting van
drinkwater te beperken. Deze planmatige aan
leg van riolering bracht in de steden verbete
ring, maar niet daarbuiten. Gedachtig de vogels
die hun eigen nest niet bevuilen bracht men het
vuil buiten de ‘kolonie’ en veroorzaakte op het
lozingspunt dikwijls problemen voor anderen.

De industrialisatie nam rond 1900 grote vor
men aan terwijl er nauwelijks maatregelen te
gen vervuiling werden genomen. In 1910 vervuil
den 20 strokarton- en 33 aardappelmeelfabrie-
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ken op onvoorstelbare wijze de Groningse en
Drentse kanalen. In Zeeuws-Vlaanderen waren
de vlasroterijen berucht, terwijl verspreid over
Nederland 1000 kleine melkfabriekjes lokaal hun
w itte  sporen achterlieten.

In Tilburg waren in 1870, naast 35 leerlooie
rijen, 140 aan textiel gerelateerde bedrijven
(wol, katoen, laken) die onder meer het stroom
gebied van de Leij vervuilden. De ontwikkelin
gen daar werden in 1900 als volgt beschreven:
Reeds omstreeks 30 jaren heeft die verontreini
ging plaats. In den aanvang zag men meermalen
doode visch bovendrijven, soms in groote hoe
veelheid, maar allengs werd dit minder, to t men
geen vischje meer zag, levend noch dood.

Maatregelen
Waar maatregelen werden genomen was dat
meestal omdat men zelf last ondervond van het
afvalwater. Werd er op een rivier geloosd
(bijvoorbeeld Maastricht, Nijmegen, Wagenin-
gen), dan had je geen probleem; het afval ging
naar jouw buurman en werd nooit meer terug
gezien. Werd afvalwater op de grachten binnen
de eigen stad geloosd, dan werd getracht het
met behulp van doorspoeling naar jouw buur
man te brengen (Amsterdam, Gorinchem,
Delft).

Op de hoge gronden, zonder oppervlakte
water, bleef het afvalwater voor de deur liggen
en was er wel een probleem (Hilversum, Tilburg,
vele inrichtingen zoals kazernes). Dan bestond
de neiging er wat aan te doen. De eerste maat
regelen zijn bijna allemaal op dergelijke locaties
getroffen. Wel is er daarbij een verschil te con
stateren tussen instellingen en gemeenten. De
gemeenten vonden via aan te leggen slootjes en
dergelijke nog wel vaak een uitweg, maar de in
stellingen kregen geen toestemming of lagen te
ver af om zelf zulke vluchtroutes te kunnen aan-
leggen. Zo hadden vier bedrijven en instellingen
in Ede tussen 1906 en 1933 reeds eigen voorzie
ningen getroffen alvorens de gemeente riole
ring en vloeivelden aanlegde.

Afb. 1: Het legen van de po vanuit het raam was ooit
heel gewoon.

i

Tot 1930 hebben de gemeenten nauwelijks iets
gedaan. Het zijn vooral de inrichtingen, slacht
huizen, zuivel-, aardappelmeel- en strokartonfa
brieken die in de beginperiode het merendeel
der zuiveringsmaatregelen hebben genomen.
Tot en met 1930 was slechts 10% van de maatre
gelen voor rekening van de gemeenten, daarna
67%. De twee wereldoorlogen hebben een dui
delijke vermindering van de activiteiten teweeg
gebracht.

Vanaf ongeveer 1925 werd met de teruglo
pende economie het treffen van maatregelen
steeds sterker bepaald door de mate waarin een
bijdrage kon worden verkregen uit de fondsen
voor de bestrijding van werkloosheid. Er werd
een bijdrage geleverd in de lonen waarbij het
werk meestal werd verricht door, voor de aard
van het werk, ongeschoolde arbeidskrachten.
Arbeidsintensief werk werd ondersteund; aan
vankelijk ging het om 35% van de arbeidslonen,
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maar het liep successievelijk op tot 99% in 1935.
Onder vaak schrijnende omstandigheden is in
die crisisjaren veel werk met de schop verzet
aan riolering, ontginningen, kanalen etcetera. In
die tijd viel de keuze dus ook al snel op de aan
leg van vloeivelden omdat men daarbij veel on
geschoolden kon inzetten tegen weinig geld. Bij
een goed beheer konden met vloeivelden uitste
kende resultaten worden bereikt, maar het be
nodigde grondoppervlak bedroeg circa 1 ha per
250 inwoners. Dit betekende voor een capaciteit
van 10.000 inwoners enerzijds een oppervlak
van 40 ha, maar anderzijds heel veel werk!

Zuiveringsprocessen

Alvorens op de zuiveringsprocessen in te gaan is
het dienstig na te gaan wat afvalwater nu eigen
lijk is. Afvalwater is een mengsel van huishoude
lijk afvalwater, bestaande uit urine, fecaliën, af-
waswater, zeep en dergelijke, en afvalwater dat
vrijkomt bij bedrijven. Dit bedrijfsafvalwater kan
min of meer vergelijkbaar zijn met huishoudelijk
afvalwater, bijvoorbeeld wanneer het afkomstig
is van voedingsmiddelenbedrijven (zuivel, slach
terijen), maar het kan ook heel anders van
samenstelling zijn (papierfabrieken, textielindu
strie, galvanische bedrijven, chemische bedrij
ven). De stoffen, die in het productiebedrijf wor
den gebruikt of ontstaan, komen ook in het
afvalwater terecht. De samenstelling van huis
houdelijk afvalwater (rioolwater) bestaat, glo
baal weergegeven, uit rotbare stoffen (zuurstof
bindende stoffen), bemestende stoffen (stikstof
en fosfor), veel bacteriën, en de stoffen vanuit
bedrijfsafvalwater. De stoffen zijn opgelost of
zijn in zwevende, bezinkbare vorm aanwezig.

Mechanische zuivering
Bij de zogenaamde mechanische zuivering
wordt het afvalwater slechts ontdaan van zijn
bezinkbare stoffen (slijk of slib) waarmee circa
25% van de vervuiling wordt weggenomen. Het

sterk rotbare verse slijk werd to t in de jaren vijf
tig dikwijls zonder verdere behandeling op het
land of in de bossen verwerkt. In een septic tank
(een veelal rechthoekige put) verbleef het afval
water langere tijd en ging over to t rotting of
gisting (anaerobe biologische afbraak, d.w.z.
zonder zuurstof). Opstijgende gassen beletten
echter een goede afscheiding van bezinkbaar
materiaal.

Indien het water verder aëroob (met zuur
stof, zie hieronder) gezuiverd moest worden
bleek een scheiding tussen bezinkingstank
(korte verblijftijd) en rottings- of gistingstank
(lange verblijftijd) beter te zijn. Ondanks dit in
zicht is to t rond 1927 in Nederland herhaaldelijk
de septic tank nog als voorzuivering gebruikt.
Imhoff construeerde in 1906 de Emscherput, in
Nederland Imhofftank genoemd, waarbij in één
bouwwerk een bezinkingstank met een daaron
der gelegen gistingstank was samengebracht.
Het nog ‘verse’ water verliet de tank na één of
twee uren terwijl het afgescheiden slijk gedu
rende enkele maanden in de gistingstank kon
uitgisten.

Aerobe zuivering
Het zuiveren van afvalwater volgens aerobe bio
logische methoden is in feite het nabootsen van
natuurlijke processen in ‘gezond water’ waarbij
de condities worden geoptimaliseerd. De oud
ste aerobe zuiveringsmethode, het vloeiveld
(reinigingsveld), is voortgekomen uit de vloei-
weiden langs de beken en rivieren. Het rivierwa
ter bracht voeding in de vorm van slib en mine
ralen op het land evenals men dat daarna het
afvalwater liet doen. Door intermitterende be-
vloeiing van goed doorlatende gronden met een
niet te hoge grondwaterstand verkregen de in
de bodem aanwezige bacteriën zowel voeding
als zuurstof.

Een meer fabrieksmatige zuivering is de toe
passing van tanks waarin het afvalwater wordt
gezuiverd door het intensief in contact te bren
gen met zuurstof (lucht), en de voor de zuive-
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Afb. 2: Amsterdamse strontkar in 1934.
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ring gewenste bacteriën in de tank vast te hou
den. Een vorm hiervan is het oxidatiebed. Oxida-
tiebedden zijn grote ronde tanks, die gevuld zijn
met steenmassa met een groot contactopper
vlak, zoals lavabrokken. Over de steenmassa
wordt het afvalwater gelijkmatig versproeid.
Lucht stroomt vanonder de tanks naar boven.
Door het intensieve contact van het water met
de lucht ontstaat bacteriemassa op de stenen.
Deze bacteriemassa zuivert het afvalwater. Om
verstopping te voorkomen diende, zowel bij
vloeivelden als oxidatiebedden, het water voor
afgaand te worden ontdaan van grove en be-
zinkbare stoffen. Zoals altijd waren de resulta
ten afhankelijk van de mate van belasting. In het
algemeen werden met oxidatiebedden de rot-
bare koolstofverbindingen vergaand afgebro
ken, maar werden relatief weinig stikstof verbin
dingen geoxideerd. Het resultaat was dat het
water niet meer stonk.

Bij het aerobe actiefslibproces, in 1914 ontwik
keld door Ardern en Lockett, vindt de zuivering
plaats in tanks, gevuld met afvalwater. Hier
wordt lucht (zuurstof) op mechanische wijze
door draaiende rotoren of puntbeluchters inge
blazen. Dit geeft optimale omstandigheden om
bacteriën te laten groeien die het afval in het
water afbreken. Het afvalwater met de bacterie
massa, 'actiefslib' genoemd, passeert vervol
gens een bezinktank. Hier wordt het gezuiverde
water gescheiden van het bacterieslib. Het wa
ter stroomt naar het oppervlaktewater, het slib
gaat terug naar de actiefslibtank om zijn zuive-
ringswerk weer te verrichten.

Oxidatiesloot
De oxidatiesloot, ontwikkeld door de Nederlan
der Pasveer in 1954, is een actiefslibsysteem
waarin het afvalwater circa drie dagen verblijft
in plaats van enkele uren zoals in het actiefslib-
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Afb. 3: Gedeelte van waterzuivering Hilversum-West aan
de Diependaalselaan in 1959 (coil. Streekarchief Gooi en
Vechtstreek).

proces. De oxidatiesloot maakte het financieel
mogelijk voor kleine woongemeenschappen
goede zuiveringsresultaten te behalen. Het gro
te voordeel van de oxidatiesloot waren de lage
bouwkosten; geen bezinkings- en gistingstanks,
maar alles in één ‘pot’. Hij is wereldwijd toege
past.

De to t 1955 gebouwde actiefslibinstallaties
waren meestal tien to t twintig keer zo hoog be
last als de oxidatiesloten en behaalden bij die
hoge belastingen geen betere resultaten dan
oxidatiebedden. Door de lage belasting van de
oxidatiesloot konden echter zowel koolstof- als
stikstofverbindingen verregaand worden geoxi
deerd en werd gesteld dat het slib werd gemine
raliseerd, dat wil zeggen: bevat nog weinig rot-
bare stoffen.

Verwerking bacteriemassa
Het afgescheiden slib werd vergist in Imhoff-
tanks of, sinds 1933, in aparte gistingstanks. Het
bij het gistingsproces vrijkomende gas werd inci
denteel gebruikt. In 1908 stonden er al gaslan
taarns op een grote septic tank bij de kazernes
in Ede, in 1912 draaide er een 140 pk gasmotor bij
een aardappelmeelfabriek in Sappemeer en in
andere gevallen werd het gas gebruikt voor ver
warming van de gistingstanks of afgeleverd aan
een gasfabriek. Het uitgegiste slib werd in de
landbouw gebruikt voor bemesting.

De ‘afvalwatergeschiedenis’ van Hilversum

Hilversum heeft een lange geschiedenis met
betrekking tot de afvalwaterproblematiek. Er
hebben zich in het verleden vele problemen
voorgedaan, en er is veel geëxperimenteerd
met zuiveringstechnieken. Het is daarom aardig
in dit artikel aan de Hilversumse ervaringen na
der aandacht te besteden.

De Hilversumse vloeivelden tot 1938
Hilversum ligt op een heuvelrug waardoor het
afwatert in oostelijke en westelijke richting. Aan
de oostzijde is geen oppervlaktewater aanwezig
anders dan een paar natuurlijke heidevennen
(wasmeertjes) en verderop de Cooyergracht die
langs Eemnes loopt. Aan westzijde bevinden
zich de Gooische Vaart en het Nieuwe Kanaal
met haven.

Vanaf 1874 had Hilversum een plan voor een
gestructureerd open gotensysteem voor regen
water en huishoudwater, terwijl het fecaliënwa-
ter via open beerputten en/of zinkputten in de
grond verdween. De goten van het oostelijk
deel van de stad waterden af via een gietijzeren
duiker onder de spoorbaan door naar de Lieber-
gerheide. Op deze heide werd een sloot gegra
ven met aan het eind een bezinkingskom van
60 x 40 meter. De ‘Vereeniging tot Werk
verschaffing’ had vlakbij een stuk heide ontgon
nen en daarin sloten gegraven welke werden
doorverbonden, zodat het wateroppervlak nog
werd vergroot, maar het bleek toch onvoldoen
de. In 1892 moest een extra duiker worden aan
gelegd.

In 1907 was het water uit de bovenste
grondwaterlaag door de beer- en zinkputten zo
danig vervuild, dat het water van alle negentien
dorpspompen werd afgekeurd alsmede ook dat
van vele particuliere pompen. De directeur van
Publiek Werken, ir. H.G. Mos, diende een riole-
ringsplan in waarbij in principe regenwater, voor
zover mogelijk, naar open water ging (Gooische
Vaart). Het overige regenwater en al het huis-
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houdelijk afvalwater zou naar de vloeivelden
worden geleid en daar in de bodem verzonken.
De vloeivelden konden onmogelijk al het water
verwerken. Aan de Laapersweg werd rond 1920
de eerste wegzakvijver aangelegd voor de op
vang van 24 uur regenwater in het desbetreffen
de district. Later zijn meer van dergelijke vijvers
aangelegd -  onder andere Lorentzvijver, Kas-
tanjevijver, Berlagevijver -  waarbij vooralsnog
van afvoer door gemalen werd afgezien vanwe
ge de snelle infiltratie in de bodem. In 1919-1920
werd, onder architectuur van W.M. Dudok en
J.H. Meijer, het gemaal Laapersveld gebouwd
waardoor meer regenwater naar de Gooische
Vaart en meer huishoudwater naar de velden op
de Loosdrechtse heide kon worden gebracht.

Ten behoeve van de afvoerproblemen in Hil-
versum-West werd in 1912 een besluit genomen
over de aanleg van vloeivelden op de Loos-
drechtsche heide voor verwerking van hemel
water en afvalwater. De vooralsnog niet gedrai
neerde vloeivelden waren in principe gelijk aan
die op de Liebergerheide. Bij uitbreiding van de
velden zou drainering worden overwogen. De
vloeivelden op de Loosdrechtsche heide waren
voorzien van een bassin voor bezinking en als
buffer. Ir. Mos schreef daarover in De Ingenieur
van 1914: De velden hebben een mechanische wa-
terreiniging waarvan mij in ons land, althans op
eenige schaal, tot nog toe geen voorbeelden be
kend zijn.

De voedselschaarste in de Eerste Wereldoor
log bracht de gemeentelijke Productiecommis-
sie ertoe een voorstel te doen to t aanleg van
vloeivelden voor de voedselproductie ten noor
den van de Liebergerheide onder Laren, weste
lijk van het Laarder Waschmeer. Op 5 december
1918 ging Stad en Lande van Gooiland akkoord
met de ingebruikname van 17 ha gedurende
twee jaar met eventueel jaarlijkse verlengingen.
In feite werd het gehuurde terrein een afloopge-
bied voor de echte vloeivelden waardoor die
beter konden worden benut. De oogst van de
velden omvatte aardappelen, rodekool, bieten,

uien, bloemkool, klapperkool, doperwten,
pronkbonen, peulen, wortelen, tuinbonen en
spinazie. In 1922 vermeldde de Heidemaatschap
pij: Uit een algemeen economiseh oogpunt was
het een lust te zien, welke zware oogsten aan land
- en vooral tuinbouwproducten werden verkre
gen, door aanwending van het afvalwater op de
zen sterielen zandgrond.’

Drinkwaterbescherming
Door de aanleg van riolering verdwenen de
open beerputten, terwijl daarnaast de drinkwa
terleiding haar opmars maakte. Het sterftecijfer
daalde daardoor beduidend van gemiddeld 14,3
in 1902-1906, via 9,6 in 1914 naar 9,4 in 1920. In
1912 werd onderzoek verricht naar het door de
waterleidingbedrijven van Hilversum en Amster
dam -  beide tot stand gekomen na de aanleg
van vloeivelden -  opgepompte water. Ondanks
het feit dat er geen verontreiniging ten gevolge
van de vloeivelden kon worden geconstateerd,
bleven de waterleidingbedrijven protesteren te
gen uitbreiding van de vloeivelden zonder nader
onderzoek.

In 1934 werd het Rapport inzake een onder
zoek naar den invloed van de vloeivelden op de
Liebergerheide te Hilversum op de hydrologische
gesteldheid der omgeving door het Rijksbureau
voor Drinkwatervoorziening uitgebracht. Hierin
werd onder meer geconcludeerd dat waterver-
plaatsing in de richting drinkwaterbronnen mo
gelijk was en dat de plaatselijk moeilijk doorla
tende lagen blijkbaar toch lek waren, want er
werd rioolvocht op grote diepte vastgesteld. In
1953 bleek het opgepompte drinkwater inder
daad te zijn verontreinigd door mangaan dat af
komstig was van de vloeivelden. Later zijn er in-
terceptiebronnen geslagen om het vervuilde
water vóór de drinkwaterbronnen weg te van
gen.

De Hilversumse installaties na 1938
In 1938 werd op de Loosdrechtsche heide ter
vervanging van de vloeivelden een rioolwater-

83



Afb. 4: Luchtfoto waterzuivering Hilversum-0ost voor
de laatste verbouwing (coil. Waternet).

*  *  J

zuiveringsinstallatie voor 40.000 inwonerequi-
valenten gebouwd. Een inwonerequivalent (i.e.)
is de vervuiling met organisch afbreekbaar ma
teriaal die door een inwoner in 24 uur wordt ge
produceerd. Het begrip is geïntroduceerd om
ook de verontreiniging afkomstig van bedrijven
en instellingen, tezamen met die van de inwo
ners in een eenduidige rekeneenheid aan te
duiden. Met behulp van het begrip inwonerequi
valent kon de gewenste capaciteit van afvalwa
terzuiveringsinstallaties worden berekend.

De zuiveringsinstallatie Hilversum-West was
van het type actiefslib en bestond uit een roos
ter, zandvanger, voorbezinktank, vijf beluchting-
stanks met zogenaamde Kessenerborstels voor
de zuurstofinbreng in het water en nabezink-
tanks (afb. 3). Het overbodige slib (surplusslib)
werd verwerkt in slibgistingstanks. Het uit de
slibgistingstanks afkomstige methaangas werd
verwerkt via gasmotoren die voldoende gas op
leverden voor de gansche installatie.

Ir. J.F. Croote, directeur Gemeentewerken
van Hilversum, schreef in 1939 in het tijdschrift
Publieke Werken: Als biologische reiniging was op
deze inrichting zuivering met belucht slib wel aan
gewezen. De inrichting grenst thans al bijna aan
de bebouwing en ligt in het Zuidwesten der Ge
meente. Iedere kans op stank of hinder moest dus

worden vermeden, terwijl het effluent, dat naar
de smalle doodlopende Gooische Vaart stroomt,
aan de hoogste eischen moet voldoen. Voor zulke
omstandigheden is belucht slib nog immer ono
vertroffen. Het is reuk- en insectenloos, de inrich
ting kan een aantrekkelijk beeld bieden en de
klaarheid van het water wordt ook door de beste
filterinstallatie niet benaderd.

De aesthetische verzorging van het gebouw
was uiteraard van de hand van Dudok. Het ge-
heele beeld kon zeer verfraaid worden doordat
wij van de Ned. Sierteeltcentrale gratis een prach
tige partij Juniperis Pfitzeriana ontvingen waar
mee de taluds van de slijkgisting beplant werden.
De installatie is in 1975 uitgebreid to t 70.000 i.e.

Ter vervanging van de vloeivelden op de Lie-
bergerheide werd de installatie Hilversum-Oost
net ten noorden daarvan gebouwd. Vooraf
gaand is sedert oktober 1928 door het Rijksinsti
tuut voor Zuivering van Afvalwater (RIZA) ge
werkt aan proefondervindelijk onderzoek met
behulp van kleine proefinstallaties en later met
onderdelen op ware grootte die daarna zijn ge
ïntegreerd in de definitieve installatie. Over het
onderzoek naar verschillende beluchtslibmetho-
den is in het begin van de jaren dertig meerma
len gepubliceerd. Ir. F.J. Ribbius van het RIZA
schreef in ‘50 jaar zuivering van afvalwa
ter’ (RIZA, 1970) daarover: In het nauw gebracht
door overbelaste vloeivelden gaf Hilversum ons
niet alleen haar vertrouwen, maar ook de beschik
king over een ware speeltuin der afvalwatertech-
niek, waar we al onze ideeën mochten botvieren.
Op de Liebergerheide heb ik persoonlijk de
mooiste uren van mijn afvalwaterbestaan be
leefd, en velen met mij.
Om een indruk te geven van het aangevoerde
afvalwater volgt hier een citaat van ir. Schaafs-
ma die werkzaam was bij het RIZA (Vuilwater-
nummer Mededeelingen van den Noord-Brabant-
schen Waterschapsbond, No 17,16,19,1930):

Wie ooit de rijkmonstercollectie wondere
vloeistoffen, in alle kleuren van den regenboog en
met alle denkbare geurtjes, mocht aanschouwen,
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die enkele industrieën in een gemeentelijk riool te
Hilversum lieten en laten loopen, zal niet verwon
derd zijn, dat ook het taaie en ijverige microbe-
heer weleens de moed in de schoenen zinkt. Nau
welijks van het ene bekomen, wordt hun alweer
het andere brouwsel toegediend. Zelfs van wen
nen en aanpassen van het levende zuiveringswe-
reldje aan een bepaald, zij het dan ook uitzonder
lijk, milieu, kan zoo geen sprake zijn. Het kiest ook
nog liever alles dooreengemengeld in één straffe
cocktail dan al die venijnige drankjes achterelkaar,
die van fatsoenlijk rioolwater schijn nog schaduw
meer hebben. Zelfs het toevloeien van een met fij
nen rozengeur doortrokken rioolinhoud -  het feit
is waar gebeurd'. -  is dan niet meer bij machte den
microben het doorgestane leed te vergoeden. De
maneschijn ontbrak zeker nog.

Uiteindelijk heeft de gemeente in Oost op
advies van de Duitser Imhoff gekozen voor
hoog belaste oxidatiebedden, terwijl eerder in
West de keus was gevallen op een actiefslibin-
stallatie. De installatie zoals die in de periode
1938 tot 1942 successievelijk is gebouwd voor
40.000 i.e., bestond uit een automatisch roos
ter, zandvang, voorbezinktank, zes hoogbelaste
oxidatiebedden, gevuld met cokes, een met la
va, en vier met baksteenpuin -  deels uit Rotter
dam na het bombardement -  en een nabezink-
tank. Het slib werd verwerkt in een gistingstank
(afb. 4). De installatie is in 1975 uitgebreid naar
ca 72.000 i.e..

De hedendaagse technieken

Bij de huidige generatie zuiveringsprocessen
wordt nagenoeg uitsluitend gebruik gemaakt
van actiefslibsystemen. Het gezuiverde effluent
van de zuiveringen dient, naast de eisen aan het
gehalte aan biologisch afbreekbare stoffen, nu

ook te voldoen aan eisen ten aanzien van het
stikstof- en fosforgehalte (bemestende stoffen).
Door modificaties aan de actiefslibsystemen
worden stikstof en fosfor grotendeels op een
biologische wijze verwijderd. Toch voldoen de
oppervlaktewateren in Nederland voor een zeer
groot gedeelte nog niet aan de eisen die wor
den gesteld in de Europese Kaderrichtlijn. Dit
heeft geleid to t verdergaand onderzoek om tot
nog schoner effluent te komen.

Ook voor Hilversum zijn er plannen voor een
nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie. Na circa
tien jaar van onderzoek naar de mogelijkheden
van een nieuwe zuiveringsinstallatie Anna's
Hoeve gaf het bestuur van het Hoogheemraad
schap Amstel, Gooi en Vecht onlangs, op 15 april
2010, zijn toestemming voor de nieuwbouw. Het
wordt uiteindelijk geen innovatieve, compacte
en/of ondergrondse waterzuivering, maar een
conventionele, die wordt gebouwd naast de hui
dige installatie. Als de vergunningsprocedures
geen vertraging opleveren, zal de bouw in 2011
beginnen en eind 2012, begin 2013 zijn afgerond.

Verantwoording

Voor het schrijven van dit artikel is voornamelijk
gebruik gemaakt van het RWS RIZA rapport
2006.011 Afvalwaterzuivering in Nederland, van
beerput tot oxidatiesloot, geschreven door ing.
C.J. van Lohuizen. Hij heeft na zijn pensionering
in 1995 in tien jaar tijd de gehele afvalwaterge-
schiedenis van Nederland to t 1995 in kaart ge
bracht.

Ing. Dick J. Luijendijk is werkzaam geweest bij het
Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater
(RIZA).



Lieu de Memoire

Baarnse Wilhelminavijver was een verkoopmiddel
Frits Booy

De aanleg van de spoorlijn Amsterdam-
Amersfoort, voltooid in 1874, bracht een stroom
versnelling in de ontwikkeling van de plaatsen die
er met een station aan kwamen te liggen. Dat
geldt zeker voor het vanouds boerendorp Baarn,
dat een station kreeg dankzij de broer van koning
Willem III, prins Hendrik de Zeevaarder, die toen
op paleis Soestdijk woonde. Deze prins stimuleer
de de bouw van villa’s door percelen bouwgrond
van zijn bezit in erfpacht uit te geven. Anderen
verdienden aan de bouw, verkoop of verhuur van
villa's, want vele welgestelden, overwegend Am
sterdammers, kwamen naar het stille en gezonde
Baarn om er zich te vestigen of in de zomermaan
den te vertoeven.

Bouwexploitant en makelaar H. Sweris begon
in circa 1890 met de ontwikkeling van een villa-
bouwproject in westelijk Baarn, dat later het Wil-
helminapark zou gaan heten. Het park is te vinden
in het hoogst gelegen gedeelte van de bebouwde
kom van Baarn -  op een stuwwal, circa 17 m bo
ven NAP -, Hoog-Baarn genaamd. Het werd duide
lijk begrensd door de straatweg naar Amsterdam
en de nieuwe spoorlijn. Tot dan toe was het een
tamelijk bebost terrein geweest met in de noord-
westhoek het Prinsen- of Eemnesserbergje, van
waar men een mooi uitzicht over Baarn had. Deze
heuvel was een zeer geliefde rustplaats tijdens de
wandelingen van koningin-weduwe Anna Paulow-
na, die jarenlang op paleis Soestdijk woonde.

Toen het met de villabouw en -verkoop tegen
viel, probeerde Sweris zijn project aantrekkelijker
te maken. Hij liet in 1896 in het gebied voor
ƒ30.000 een grote vijver van circa 22o bij vijftien
meter aanleggen. Deze had de vorm van een lang
gerekte rechthoek met halverwege een grote
kom. In het geheel werden enkele rotspartijen en
fonteinen aangebracht. Aan elke korte zijde kwa
men twee pilaren met tuinvazen erop. Er was vol
doende ruimte om te roeien en schaatsen te rij
den, wat ook gebeurde. Op de ene oever stonden
enkele hoge dennen en op beide oevers werd een
rij schriele boompjes geplant.

In 1897 liet Sweris ten zuidwesten van de vij

ver een houten wielerbaan aanleggen om meer
belangstelling voor zijn geplande villapark te krij
gen. Ook was het de bedoeling om er accommo
daties voor tennis, voetbal, cricket, gymnastiek
en paardrijden aan te brengen. Een muziektent en
een hotel-café-restaurant moesten voor de finis
hing touch zorgen.

De wielerbaan werd in mei 1897 ingewijd met
wedstrijden, waaraan sporthelden als de Neder
landers Witteveen en Hart Nibbrig en de Duitser
Wiemann deelnamen. Hoogtepunt was het optre
den van Jaap Eden, in die tijd wereldkampioen
schaatsen en wielrennen. Er kwamen tennisbanen
bij de wielerbaan en een hotel-restaurant werd
gesitueerd aan de oostkant van de vijver.

De Baarnse middenstand was er als de kippen
bij om aan de bezoekers van vijver en wielerbaan
te verdienen. De beheerder van het hotel was bij
voorbeeld een Baarnaar. De meeste Baarnse rij
wielhandelaren deden hun best om de beste en
modernste fietsen te verkopen. Om dat te bevor
deren bood een handelaar zelfs fietsles op de wie
lerbaan aan en adverteerde hij met gebruikte fie t
sen, die toen trouwens verre van goedkoop wa
ren.

Ondanks alles waren vijver en wielerbaan
voor makelaar Sweris geen succes, want zij trok
ken niet het gewenste publiek. Er kwamen op
hoogtijdagen wel vele dagjesmensen toege
stroomd, maar niet om een dure villa te kopen. Zo
kapitaalkrachtig zullen de meeste bezoekers trou
wens niet geweest zijn. De wielerbaan werd u it
eindelijk afgebroken en verkocht naar Breda. Het
hotel werd verbouwd to t villa ‘Vijverberg', een
naam die verwijst naar het hooggelegen terrein
waarop de Wilhelminavijver is gelegen.

In 1903 wilde Sweris zijn hele parkproject aan
de gemeente verkopen onder de voorwaarde dat
de vijver zou blijven bestaan. Hierover werd in de
gemeenteraad verschillend gedacht: sommigen
zagen de vijver als een toekomstige hoge kosten
post vanwege het onderhoud, anderen vonden de
hele waterpartij juist aantrekkelijk voor rijke fami
lies om er zich te vestigen, waardoor er extra be-
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De Wilhelminavijver omstreeks 1900 (links) en de vijver omstreeks 1930 (coll. Historische Kring Baerne).
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lasting in de gemeentekas zou vloeien. De laatste
groep behaalde de meerderheid en het villapark
met de vijver werd door de gemeente aange
kocht.

Langs beide lange oevers van de vijver werd
de Emmalaan aangelegd, waarlangs in de eerste
twee decennia van twintigste eeuw een klein aan
tal fraaie villa’s verrees, waarvan sommige door
H. en C. Sweris zijn ontworpen. Zeer bijzonder is
de villa in Jugendstil uit 1904 op de hoek van de
Emma- en de Wilhelminalaan.

Rond 1930 kreeg de Wilhelminavijver een ro
mantisch ‘uiterlijk’ door het planten van vele bo
men en struiken en het aanbrengen van bochtige
beschoeiingen, enkele banken en rustieke hekjes.
Koningin Emma maakte vanuit paleis Soestdijk
graag een rijtoer per koetsje door het Wilhelmina-
park en langs de vijver. Het was dan de bedoeling
dat het publiek bij haar nadering zich snel uit de
voeten maakte, maar of dat ook de wens van de

oude vorstin was, is de vraag. Want nog levende
ooggetuigen verzekeren, dat Emma vanonder
haar parasol minzaam wuifde naar voorbijgan
gers.

Vanaf de jaren negentig laat de gemeente op
verzoeken uit de burgerij een fontein weer spui
ten. Vrij regelmatig wordt de vijver leeggepompt
en schoongemaakt; flora en fauna krijgen daar
door geen kans om er zich te vestigen, op tiental
len eenden na, die luid snaterend om brood bede
len.
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Het Tienhovensch Kanaal doorgetrokken
Veertig jaar vechten tegen de bierkaai'

Jan E. Lamme

Door de hoogteligging van het Gooi waren er geen natuurlijke vaarwegen tussen de rivieren
Vecht en Eem. De onbereikbaarheid via het water heeft de Gooise dorpen eeuwen parten
gespeeld en heeft hun ontwikkeling tegengehouden. Alleen de stad Naarden had al vroeg een
verbinding naar zee. Pas op het moment dat de eerste gegraven vaarroutes kwamen,
veranderde de situatie. Hilversum profiteerde daar in 1625 als eerste van toen ‘s-Graveland
werd ontgonnen en na veel heisa met de erfgooiers de Gooische Vaart werd doorgetrokken
naar Hilversum2. Daarmee begon de economische dominantie van Hilversum, die drie eeuwen
later leidde to t de aanleg van het Hilversumsch Kanaal.

Ambitieus project

Minder bekend is dat Hilversum op zijn grondge
bied nog een derde vaarweg kreeg, die maar be
perkt to t wasdom kwam. Het betreft het door
gegraven deel van het Tienhovensch Kanaal dat
achter het Vliegveld Hilversum bij Egelshoek ligt,
in het zogenaamde Tweede Blok. Een ambitieus
project, dat jammerlijk of misschien gelukkig, is
gestrand ter hoogte van de Hoorneboeg. Daar is
weinig over gepubliceerd, hoewel er dikke dos
siers in het Streekarchief aan gewijd zijn3. Daar is
in gegrasduind. Onder meer door Van Heek, de
historisch onderlegde boekhandelaar die op de
Hilversumse Kerkbrink zijn winkel had en die in
1926 een historisch overzicht maakte voor het
verslag van de Gooise Kanalencommissie, dat
uitmondde in de keuze van een traject voor het
Hilversumsch Kanaal. Er is meer over te vertel
len dan in zijn verslag staat. In dit artikel een
paar ontbrekende stukjes van een interessante
historische legpuzzel.

Fixatie op een kanaal
Aan het verlengde Tienhovensch Kanaal op Hil
versumse grond is onlosmakelijk de naam van
mr. Frans Jacob van de Wall verbonden. Hij was
veertig jaar van zijn leven gefixeerd op de ont
wikkeling van vaarwegen in het Gooi en met na
me op de verbinding tussen de Vecht en de Eem
en later die via Oost-Gooiland naar de Zuiderzee.

Het idee voor een dergelijke verbinding was niet
nieuw. Al in 1720 verlenen de staten van Utrecht
een octrooi aan zekere compagnie om ter lengte
van 4644 roeden een vaart te maken van Utrecht
op den Eem. Bij het verslagje over het octrooi zit
een deels afgescheurde aantekening, waaruit
blijkt dat er zelfs in 1662 al met een dergelijke
gedachte plan is gespeeld.

Het lijkt erop dat Utrecht niet van Holland
afhankelijk wil zijn voor een verbinding met de
zee via het deel van de Vecht dat bij Holland
hoorde, maar een verbinding wil via ‘eigen’
grondgebied. In 1796 dient landmeter Praalders
een plan in voor de kanalisatie van de Zoester
Grift te Utrecht als onderdeel van een verbinding
met de Eem. In 1797 komen de wateringenieurs
Blanken en Lorents met een ontwerp voor een
kanaal van Loosdrecht naar de Pijnenburgergrift
via Hollandsche Rading, met twee sluizen bij de
Tolakkersteeg en bij Soestdijk4.

De ligging op de grens van Holland en
Utrecht maakt de realisering van de vaarverbin-
ding in de zuidoosthoek van het Gooi er niet ge
makkelijker op. Van de Wall heeft te maken met
twee provinciale besturen met veelal tegenge
stelde belangen.

Frans Jacob van de Wall
Over de persoon Frans Jacob van de Wall
(Utrecht 1756-1834) was tot voor kort weinig be
kend. Uit zijn brieven komt naar voren dat zijn
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Afb. 1: Overzichtsfoto van het tracé van het Tienhovensch Kanaal (rechts van de weg) komend vanaf de Vecht. Het
passeert allereerst de Vijfde Loosdrechtse plas (rechts boven) en de Breukelerveensche Plas en links de Tienhovensche
Plassen (foto  Rombout de Wijs, 2008).
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liefde voor en zijn fixatie op het Gooi dateert uit
zijn jeugd, als hij rond 1770 als jongeman logeert
op het verdwenen buiten Beeresteyn, vlakbij de
‘s-Gravelandsche Vaart. De hofstede was sinds
1766 testamentair in bezit gekomen van Geer-
truid Johanna de Graeff (1740-1801), die in 1759
was getrouwd met mr. Isaac Ernst baron de Pe
tersen (1737-1783), waarschijnlijk een familielid
van Van de Wall.

Het kinderloze echtpaar bewoont ook een
huis aan de Heerengracht in Amsterdam. De ba
ron is een vertrouwenspersoon voor Van de
Wall, blijkens een akte uit 17765. Daarin belooft
hij Van de Wall om bij diens afwezigheid het oog
te houden op de handel en wandel van diens
verloofde. Zijn relatie met vrouwen lijkt niet
over rozen te gaan, want na het overlijden van

de baron in 1784 huwt Van de Wall de weduwe
Geertruid Johanna de Graeff in 1790, maar het
huwelijk eindigt na drie maanden. Vermoedelijk
werd in de akte van scheiding6 bepaald dat hij
op Beeresteyn kon blijven wonen, want in de
eerste periode van zijn acties voor meer vaarwe
gen, die beginnen rond 1797, woont hij er nog
steeds. Hij blijkt kort na 1797 geen beroep te
hebben en kan veel tijd stoppen in zijn kanaalac-
tiviteiten. Hij was niet onbemiddeld en bezat
landbouwgrond op diverse plaatsen in het land.

In 1798 verkoopt zijn ex-echtgenote grond
en het ’Heydens Huysje’ nabij Beeresteyn aan
haar familielid Gerret de Graeff. Ook Van de Wall
verkoopt op dezelfde dag gronden rond de bui
tenplaats aan dezelfde man7. Beeresteyn bleef
to t de dood van Geertruid in 1801 in haar bezit.
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De verkoop daarna kan -  naast de tegenwerking
die Van de Wall bij de kanaalplannen ervaart -
mede de reden zijn geweest van zijn tijdelijke
vertrek naar het buitenland in 1802. Nieuwe ei
genaar is mr. Gerrit Corver Hooft, onder meer
Baljuw van Gooiland en ‘s zomers bewoner van
Gooilust in ‘s-Graveland. Na verkoop in 1831 aan
jhr. Pieter Witsen Elias wordt Beeresteyn in 1844
doorverkocht voor de sloop8.

Voor zijn vertrek naar Frankrijk in 1802
brengt Van de Wall zijn kanaalplannen onder in
Utrecht, waar hij in die periode ook woonde.
Over zijn periode in Frankrijk is niets bekend.
Hoewel in de briefwisseling met Albertus Perk,
waarmee hij na 1829 bevriend raakte, persoonlij
ke notities te vinden zijn over ziekten en herstel
en overleden familieleden, heeft hij het maar
een enkele keer over zijn enig kind Henri en
nooit over een echtgenote. Maar zoonlief heeft
natuurlijk een moeder. Het is Josephine Ie Grö,
een weduwe uit Spa9.

Later verhuist hij naar ‘s-Hertogenbosch
waar hij inspecteur der Domeinen van Noord-
Brabant wordt. In het laatst van zijn leven krijgt
hij hinder van teruglopend gezichtsvermogen,
maar dat verhindert hem niet om met een onuit-
blusbare ijver de zaak te behartigen waarvoor
hij -  zo schrijft hij in zijn nadagen -  zijn leven zou
willen geven. Hij overlijdt in Utrecht in 1834 en
wordt daar begraven in een graf bij de Sint-
Janskerk, dat hij al in 1794 had gekocht. Zelfs de
gedeeltelijke realisering van zijn plan heeft hij
niet meer meegemaakt.

Een conferentie in 1797

Terug naar 1797 als Van de Wall door het Provin
ciale Comité van Holland gemachtigd wordt om
met Stad en Lande van Gooiland te overleggen
over de voortgang van de zanderijen en vaar
ten10. De rechten van de erfgooiers komen daar
bij natuurlijk ter sprake, zeker nu het nieuwe Ba
taafse bewind heeft gesteld, dat het algemeen

belang boven het particulier belang gaat. De erf
gooiers maken hem duidelijk dat er niet aan hun
gebruiksrechten, bevestigd bij een conventie
van 1731, getornd kan worden.

Op de conferentie in het raadhuis van Hilver
sum, toentertijd aan de Kerkbrink, wordt beslo
ten dat het doorgraven van de Bussumervaart
en de Gooische Vaart moet worden voortgezet
en ook andere verbindingen in het Gooi tot
stand moeten worden gebracht. En dat alles om
het Gooi te kunnen ontginnen, want daarvoor is
grootscheepse aanvoer van mest noodzakelijk.

Een spectaculair en ambitieus plan, dat uit
mondt in een conceptovereenkomst tussen
Stad en Lande en het bestuur van Holland. Maar
daar blijft het ook bij. Van meet af speelt de mili-
tair-strategische positie van Naarden daarbij een
doorslaggevende rol. De afzanding aldaar, die
nodig is voor de inundatie in oorlogstijd, krijgt
voorrang.

Verbinding Vecht-Eem, een oude droom
Het plan van Van de Wall voor de verbinding
Vecht-Eem via de Drecht krijgt ook bijval. Inwo
ners van Soest to t Zeist bepleiten daarbij al in
1798 het hergebruik van de Pijnenburgergrift,
een oude wetering uit de 13° (!) eeuw die vanaf
de Vuursche uitmondt op de Eem en daarna op
de toenmalige Zuiderzee. Deze Grift bestaat nog
steeds, deels als Praamgracht en loopt goed
zichtbaar langs het bos van paleis Soestdijk.
Rond 1800 is Van de Wall vooral gefocust op de
ze verbinding. Hij heeft een briefwisseling met
Kraijenhoff, de directeur van de Fortificatiën en
van 1809 to t 1810 Minister van Oorlog. Die heeft
het project in loco met zeer veel genoegen gezien
(...) om kort te gaan niemand is meer geporteerd
ten voordele van dat werk dan ik (...), maar hij
geeft bij nader inzien voorkeur aan zijn strategi
sche belangen.

Tegenwerking krijgt Van de Wall ook van an
dere zijden, zoals van een zeker persoon, ge
naamd Cramer, Medisch Doctor te Hilversum, die
zich opwerpt als voorstander van volksrechten
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en lid wil worden van de Nationale Vergadering,
wat hem ook lukt". Hij mobiliseert met een re
kest tegenkrachten tegen de kanaalplannen.
Steunbetuigingen van het Provinciaal Committé
en diverse gemeenten hebben geen effect. De
financiën blijken een groot struikelblok te zijn en
men vreest voor hoge onderhoudskosten.

In 1802 is Van de Wall alle tegenwerking
spuugzat en hij besluit voor een poosje naar
Frankrijk te gaan. In de lijvige Memorie die hij als
afscheid schrijft (dertig kantjes) beschrijft hij po
sitieve en negatieve reacties op de plannen, om
te besluiten met zijn credo: dat het voor ‘s lands
belang toch zo goed zou zijn als (...) enz. Niette
min gaan zijn plannen in de doofpot.

Periode 1820-1828

In 1820, dus 17 jaar later, waagt Van de Wall een
nieuwe poging. Hij woont zeker vanaf 1810 in
Den Bosch en werkt daar to t zijn pensioen in
1823 bij Domeinen, onder meer als Inspecteur Re
gistratie12. De Bataafs-Franse tijd is al een tijdje
achter de rug en we zijn aanbeland in de rege
ringsperiode van Willem I, die zich inzet voor
projecten die de welvaart bevorderen.

Van de Wall houdt een voordracht over het
kanalenproject en dat komt de koning ter ore
die zich geïnteresseerd toont. Van de Wall
schrijft een exposé, waarin hij de koning om
standig uitlegt wat hij van 1797-1803 heeft ge
probeerd te bereiken, wat destijds vooral door
het ontbreken van geld niet kon doorgaan.
Maar ja, nu het zijne majesteit zelf behaagt,
wordt dat misschien anders. De koninklijke goed
keuring kan de bekroning vormen van (...) enz.,
enz. Na nog een memorie aan de koning krijgt
hij een minzaam briefje van de watergraaf van
de Pijnenburgergrift (ook de naam van een ge
bied bij Soest), die begrepen heeft dat zijne ma
jesteit een eventueel kanaal alleen maar ziet zit
ten, als het verder van het Domein van Soestdijk
zal worden gelegd. Not In My Backyard, zouden

we nu zeggen. Voor Van de Wall is het opnieuw
een koude douche.

Ook defensie wordt natuurlijk door de ko
ning geraadpleegd. Die stelt dat een kanaal
langs de Stichtse grens de inundatie van het
Vechtgebied in gevaar kan brengen, omdat de
verbinding met de Eem aftappen mogelijk
maakt. Van de Wall versaagt niet. Hij laat zich in
1824 per roeiboot rondvaren en doet opmetin-
gen bij de Weersloot en de Tienhovensche Vaart
als alternatieven voor de verbinding Vecht-
Drecht-Eem (afb. 2). In een verslagje maakt hij
zijn bevinding duidelijk. De Tienhovensche Vaart
moet worden uitgediept, maar is al voorzien van
een sluis aan de Vecht, bekend als het Krayenest.
Bovendien loopt er langs de vaart een jaagpad.
Dat is een voordeel ten opzichte van de Drecht
en de Weer, waar de wallen voor de jaagpaar-
den voor een groot deel door de oprukkende
plassen zijn weggeslagen. Dat proces zet zich
door in de eerste helft van de 19s eeuw.

Na het maken van een wat naïef aandoende
Begroting van baten en lasten na verkoop van
bosch en weiland als de vaart een feit is komt hij
uit op een positief saldo van ƒ 739.000. Hij voegt
de berekening bij een nieuw memorandum aan
de koning met het voorstel voor een kanaal
door Oost-Gooiland, vanuit een verbinding met
de Vecht. Opmerkelijk is dat hij twee verbindin
gen naar Egelshoek voorstelt, één vanuit het
Tienhovensch Kanaal (Utrechts belang) en één
vanuit de Drecht (Amsterdams belang).

Hij heeft de bezwaren van zijne majesteit be
grepen over het gebruik van de Pijnenburger
grift en pleit nu voor het vervolg van een traject
langs de buitenzoom der Cooische heide langs
Hilversum en tussen Laren en Eemnes en van
daar in de Eemnesservaart. Hij probeert vervol
gens zijne majesteit gunstig te stemmen met
zijn (discutabele) opvatting dat de erfgooiers,
die in 1797 onder het krachteloos Gouvernement
nog grote voordelen hadden, nu onder de heer
schappij van eenen krachtigen koning en kracht
dadig gouvernement, gaarne meerdere opofferin-
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Afb. 2: De jeugdige Albertus Perk (1795-1880), tekening
toegeschreven aan Jan van Ravenswaay (particulier
bezit, foto  Museum Hilversum).
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gen hunner oude voordelen en oude regten willen
doen (...).

Verder meent hij dat de ondervinding leert
dat uitbreiding van de afzanding bij Naarden
geen noodzaak meer is en doet hij nog andere
aanbevelingen13.

De positie van de honing
Dat de koning zo nadrukkelijk in beeld is, komt
voort uit de situatie tussen 1822 en 1840. Om de
staatsschuld te delgen wordt het Amortisatie
Syndicaat opgericht dat buiten parlementair
toezicht staat. Aan het hoofd ervan staat koning
Willem I. Hij heeft daarmee op dat moment bijna
absolute macht, die hij vooral gebruikt om het
economische leven te stimuleren. De geschiede
nis leert dat de grote koninklijke macht niet
werkt. De staatsschuld loopt alleen maar op. In

1840 -  bij het aftreden van Willem l -  wordt het
Amortisatie Syndicaat ontbonden en gaan de
verplichtingen over op het rijk.

In 1827 neemt Van de Wall een nieuw initia
tief, gericht op het Syndicaat en de gouverneurs
van Noord-Holland en Utrecht. Ditmaal vooral
vanwege de dreigende uitbreiding van het pas
sengebied door de schandalige veenafgravingen
waarvoor de lokale overheden een oogje dicht
knijpen. Droogmaken is zijn advies. De dijkaan-
leg langs de oude Tienhovensche Vaart maakt
onderdeel uit van dit initiatief, waarmee tevens
een onderdeel van het kanaalplan is gediend. De
staatsraad Blanken, inspecteur-generaal van
Waterstaat, stelt zich achter dit deel van zijn
plan, maar bij Fortificatiën zijn ze minder en
thousiast. De afzanding bij Naarden kost nog
minstens twintig jaar en mag niet gehinderd
worden door afzanding elders!

Albertus Perk
In 1828 komt Albertus Perk in beeld. Hoewel nog
jong (33), verenigt hij in zijn persoon al vele
functies. Hij is notaris en gemeentesecretaris
van Hilversum, hoofdopzichter van Domeinen
en secretaris van Stad en Lande, de vereniging
van erfgooiers. Kortom een man van macht en
aanzien. Hij ziet wel wat in de kanaalplannen
voor de ontwikkeling van het Tweede Blok (het
gebied bij Egelshoek) dat op dat moment vrijwel
geheel eigendom is van de Gooise gemeenten.
Hij stelt Stad en Lande voor om het eigendom
over te nemen om de ontwikkeling te bespoedi
gen. Alleen Hilversum en Laren zijn daartoe na
ampel beraad bereid.

Perk ontpopt zich als een gegadigde voor
een deel van de grond die bij het toekomstige
kanaaltracé ligt en probeert Van de Wall voor
zijn speculatiekarretje te spannen door grond
voor hem aan te kopen. Die doet daar in alle
vriendschap (!) niet aan mee, omdat hij zich altijd
belangeloos inzette. Bovendien heeft hij iemand
bij het Syndicaat zitten, die geen kans voorbij
laat gaan om hem tegen te werken. Dus u be-
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Afb. 3: Resultaat van de opm etingen per roeiboot door
Van de Wall in 1824 ('co//. Streekarchief voor Gooi en
Vechtstreek, bewerking redactie).

grijpt wel, geachte vriend... Maar Van de Wall
heeft veel fiducie in Perk, reden dat hij hem
vraagt om het rekest voor de koning op te stel
len. Perk doet dat, maar niet nadat hij zich ter
dege op de hoogte stelt van het octrooi van de
zanderijen bij Naarden en de zwarigheden die bij
Fortificatiën leven. Ook peilt hij het krachten
veld onder de Gooise gemeenten voor de ka-
naalplannen en met name voor het traject van
de verbinding Tienhovensch Kanaal-Zuiderzee.

Rekest 1829

In mei 1829 ontvangt de koning een rekest over
de vaarverbinding, opgesteld door Albertus
Perk. Het is een gedegen werkstuk met een op
vallend andere toon dan die van Van de Wall.
Perk is nadrukkelijker, bondiger, zakelijker en
toont -  hoewel beleefd -  minder eerbied voor
de autoriteit van zijne majesteit: Het is opmerke
lijk Sire! Dat in de geheele Provincie Holland (...)
alleen in de kleine streek van Gooiland duizenden
bunders heide zijn overgebleven waarvan geen
ander voordeel getrokken wordt, dan dat het
welk het jammerlijk noodbehulp der schapenwei
de oplevert.

Met gevoel voor theater schetst Perk de
ontwikkeling van Hilversum na de vaarverbin
ding met Amsterdam -  hij is in rechte de laatste
veerschipper! -  en maakt korte metten met de
zogenaamde belangen voor de definsie van
Naarden. De doorgetrokken vaart zal ook voor
het Amortisatie Syndicaat groot voordeel ople-
veren, houdt hij de koning als een worst voor.
En passant maakt hij de koning er nog even op
attent, dat het plan om voor het kanaal de Pij-
nenburgergrift tot leven te brengen -  de vaart
langs Soestdijk -  verlaten is en in overleg met de
Gooise gemeenten een nieuw tracé wordt voor-
gesteld. Het rekest is mede ondertekend door
bijna alle betrokken gemeenten in de regio
Vecht en Gooi, en verder door de provincies
Noord-Holland en Utrecht.

Breukelen

Van de Wall is laaiend enthousiast over het re
kest dat hem door zijn vriend Albertus Perk in
afschrift per stoomboot (!) is geworden in zijn
woonplaats ‘s-Hertogenbosch. Alleen jammer
dat Loosdrecht, Kortenhoef, Vreeland en ‘s-Gra-
veland niet mee hebben ondertekend. Deze ge
meenten hebben moeite met de dreigende af
watering die via het kanaal van de hoge zand
gronden in hun richting gaat, terwijl ze al veel
hinder van het oprukkende plassenlandschap
ondervinden. Ook de gouverneur van Utrecht is
maar voor een deel van het plan te porren en
werkt achter de schermen tegen. Hoewel de in
genieur van Waterstaat Boerrigter van Van de
Wall veel aanvullende gegevens krijgt, blijft de
opdracht van de gouverneur van Utrecht voor
de opmetingen op Utrechts gebied uit.
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Afb. 4: De schutsluis met woning in de Egelshoek in 1905,
bij het begin van het doorgegraven tracé naar de Hoor-
neboeg (coll. Museum Hilversum).
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Nieuwe kansen na 1831
In 1831 komt er een nieuwe gouverneur van
Utrecht en Van de Wall bestookt hem met een
memorie van 22 kantjes met een samenvatting
van alle argumenten.

Ir. Boerrigter van Waterstaat vraagt in 1832
opnieuw om papieren die hij al langer geleden
bestudeerde. Van de Wall reageert nijdig en wei
gert ze nogmaals af te geven: 15 maanden waren
toch wel genoeg om ze te kunnen overschrijven of
van buiten te leren of te extraheren? Het lijkt mij
toe dat al die papieren niet nodig zijn om aan de
bevelen van de Koning te voldoen. Een vermake
lijke brief.

Een tijd later verschijnt een gedegen rapport
van Boerrigter (650 pagina’s) met allerlei techni
sche details, die duidelijk maken dat hij niet de
ambtelijke muggenzifter is die Van de Wall voor

ogen heeft, maar iemand die zijn taak zeer seri
eus neemt.

Van de kant van de provincie Noord-Holland
krijgt Van de Wall in 1832 bemoedigende berich
ten. Desondanks zit er weinig schot in de zaak.
Ook een ontmoeting met de koning in 1833, zo
bericht hij Minister van Staat, Heemskerk, was
teleurstellend. Hij sprak de koning met eerbied
aan over het niet voldoen aan zijn maatregelen
tegen de vereniging van de Vechtplassen. Maar
opmerkende dat de Koning niet verlangde mijne
vrijmoedige inlichtingen te aanhoren, heb ik mij
met gepaste eerbied verwijderd. Misschien kan
zijne excellentie, de minister, de koning nog
eens over de kwestie aanspreken.
Het lijkt duidelijk dat de koning niet van Van de
Wall is gecharmeerd. Die is hem waarschijnlijk te
serviel.
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Albertus Perk doorbreekt de impasse
Pas als Albertus Perk zich vanaf 1834 -  het jaar
van overlijden van Van de Wall -  in zijn functie
van hoofdopzichter der Domeinen met de kwes
tie bemoeit, komt er weer schot in de zaak. Hij
regelt juridische kwesties, stelt reglementen op,
stelt tarieven vast voor een toekomstige schut
sluis (afb. 4) en bemoeit zich met het bestek
over de te volgen graafrichting. Dat gebeurt
met name in de periode, nadat hij bevorderd is
to t Agent van Domeinen. Het is volgens mij niet
toevallig dat de gedeeltelijke doorgraving in de
ze periode van Perks agentschap plaatsvindt
(1836-1844). Zijn invloed wordt in deze periode
nog vergroot door zijn lidmaatschap van de pro
vinciale staten van Noord-Holland (1840).

In 1837 wordt na een nieuw rekest van Perk
uiteindelijk het Koninklijk Besluit genomen voor
het doortrekken van het Tienhovensch Kanaal
vanaf het Roodpannenhuis langs het Huydeco-
persspoor tot aan de weg noordelijk door het
tweede blok lopende. Dat is de huidige Nood
weg. Het tracé van de doorgraving werd in feite
voorbereid in 1836, toen zand werd weggehaald
voor de versterking van de Tienhovense kade14.
In zijn hoedanigheid van Agent van Domeinen is
Albertus Perk betrokken bij de verpachting van
de sluis bij Egelshoek en bij de aanbesteding en
de verkoop van dominiale heidegronden. Dat
gebeurt in november 1837 in het logement Hof
van Holland aan de Kerkbrink van Hilversum.
Daar vindt na de aankondiging in de Staatscou
rant van 28 mei 1839 uiteindelijk ook de aanbe
steding plaats van de verlenging van het Thien-
hovensche Kanaal van het Roodpannenhuis door
het Tweede Blok en de bouw van een schutsluis.

Op de Kaart van Gooiland na de heideverde-
ling van 1843 (afb- 5) staat het tracé nog aange
geven als Project Kanaal en gronden zijn ervoor
gereserveerd to t in de gemeente Laren. Het ka
naal was beoogd te lopen to t aan de inschinke-
ling in de provinciegrens op de overgang van de
Laarderweg te Eemnes en de Eemnesserweg te
Laren, waar feitelijk vanouds de Cooyergracht

Afb. 5: Fragment van de 'Kaart van Gooiland na de hei-
deverdeling van 1843' met daarop het 'Project Kanaal'
van het Tienhovensch Kanaal afgebeeld (coll. Noord-
Hollands Archief, bewerking redactie).

begint. Nog lang waren bepaalde rechthoekige
(bos)percelen te Hilversum en Laren op kaarten
te herkennen als (speculatief) gereserveerde
gronden voor dit kanaal.

Wordt niet vervolgd

Dat het kanaal niet verder wordt doorgezet, lijkt
voor een deel te verklaren uit de bezwaren die
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Afb. 6: Beide kanaaltakken zijn duidelijk aanwezig op de
topgrafische kaart anno 2004 (Topografische Dienst
Kadaster).

Afb. 7: ‘Einde Gooi' door Gerard J.J. van Vliet (1880-1972)
toont het laatste stuk van het Tienhovensch Kanaal voor
de Hoorneboeg (coII. Museum Hilversum, geschonken
door mw. Greta de Lange-Kuiper).
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sinds de eerste aanleg opklinken. Vooral binnen
de polderbesturen van Breukelerveen, Tienho-
ven en de Weerkampen van de Loosdrechten
spelen gevoelige kwesties, die vooral te maken
hebben met gevreesde wateroverlast.

Een ander aspect is, dat in 1840 het Amorti
satie Syndicaat werd opgeheven. Dat leidde to t
een machtsverschuiving in de beslissende cen
tra, die waarschijnlijk verlammend werkte op dit
soort zaken. Maar dit laatste is mijn hypothese.

De komst van de spoorlijn kan ook een rol
hebben gespeeld. De lijn Amsterdam-Haarlem
kwam in 1839 to t stand en de Rijnspoorlijn Am-
sterdam-Utrecht kwam in 1843 in gebruik. Een
lijn van de hoofdstad op Duitsland werd toen
ongetwijfeld al voorzien en was moeilijk te com
bineren met een extra belemmering van een
vaarweg door het Gooiland.

Na die tijd komt de doortrekking nog wel ter
sprake, maar er is kennelijk niemand meer die zo
gelooft in het heil van de onderneming als F.J.
van de Wall. De pionier heeft de gedeeltelijke

uitvoering net niet meegemaakt en heeft in die
zin nauwelijks genoegdoening gekregen voor
zijn veertig jaar lobbyen.

De zuidoosthoek van het Tweede Blok is er
mede door de aanleg van zijsloten in economi
sche zin op vooruitgegaan, maar gezien alle dei
ning rond het project is het resultaat karig. Ook
de Utrechtse poging om op zijn gebied de door
trekking in de richting van Eem te maken, is
maar gevorderd to t limietpaal 20 (afb. 6).

De beide losse einden van het Tienhovensch
Kanaal zijn historisch interessant, doordat ze
herinneren aan gewijzigde economische uit
gangspunten. Van de Wall en zijn medestanders
lieten zich leiden door de opvatting van de fysio
craten, vertegenwoordigers van de idee dat de
welvaart het best is gediend met een sterke
landbouwsector. De kanaalplannen passen in dit
stramien'5.

Positief aan de mislukking is, dat grotere de
len van het Gooi nu minder zijn aangetast en er
meer heidegebied is overgebleven. Niet gehin-
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derd door kennis over de beweegredenen van
de voorstanders een eeuw voor hem, schrijft de
natuurvriend dr. Henri Polak in 1936 nogal deni
grerend over het specimen van het genus kana
lengraver [dat] zijn begerig oog op deze gewesten
sloeg. Zonder oog voor het nut, zo meende hij,
werd het Tienhovensch Kanaal doorgegraven,
om tegen de heide in de buurt van de Zwarteberg,
vlak bij de Hoomeboeg als een nachtkaars uit te
gaan. Maar de auteur heeft een verheugende
uitsmijter: Dat laatste deel is in de loop der jaren
zeer mooi geworden. (...) De genadige natuur
heeft hier het lelijke mensenwerk in een stukje
lieflijke schoonheid herschapen'6. Het inspireert
bovendien to t kunstzinnige uitingen (afb. 7).

Wij zijn opnieuw een kleine eeuw verder.
Met de verzamelde geschiedenis zoals hierbo
ven beschreven, kunt u waarschijnlijk wat milder
oordelen over onze voorgangers in hun streven
naar maatschappelijke vooruitgang.

Drs. Jan E. Lamme, is historisch geograaf, oud-
bestuurslid van TVE en actief lid van de Histori
sche Kring 'Albertus Perk' te Hilversum.

Noten

1. Dit artikel over het Tienhovensch Kanaal is een be
werking van een toespraak door de auteur bij de
opening van de tentoonstelling 'Per trekschuit
naar Hilversum' in het destijds Goois Museum te
Hilversum, 7 juni 2000.

2. H.M.M. Meyer, ‘Het Tweede Blok’, in: Holland, 13
(1981)1.

3. Collectie Perk, Streekarchief voor Gooi en Vechts
treek (SAGV), over de doortrekking van het Tien
hovensch Kanaal; briefwisseling met instanties en
personen, suggesties en plannen van mr. F.J. van
de Wall e.a., mappen 69-74, geordend naar perio
den tussen 1797 en 1843.

4. De Tienhovense Vaart, aantek. van P.W. de Lange

na bezoek aan Pov. Griffie Utrecht in 1965, met
verslag hoofdingenieur van Waterstaat aan Ged.
Staten van Utrecht, 1857 (coll. SAGV).

5. Meerdere akten betr. F.J. van de Wall in Utrechts
Notariële Archieven sinds 1811, digitaal te raadple
gen.

6. Akte van scheiding op 4 januari 1791 opgesteld
door het Gerecht van ‘s-Graveland, vooralsnog on
vindbaar.

7. Oud Rechterlijk Archief (ORA), SAGV, 14/10/1785
akte niet geklapperd, en 1795-1801, transportakten
3292, klapper 37.

8. Dr. L.A. Boeré, aantekeningen over Beerenstein
en de ‘s-Gravelandse buitenplaatsen in het archief
van de Hist. Ver. Tn de Gloriosa’ te Kortenhoef.

9. Uit het testament dat Van de Wall in 1802 laat ma
ken, blijkt Josephine al als erfgename te worden
benoemd. Utrechts Notarieel Archief, akte
U2ö7a4-13. Uit zijn overlijdensakte in 1834 blijkt,
dat hij met haar was getrouwd.

10. Collectie Albertus Perk, SAGV, map 69, periode
1797-1803.

11. In de persoonlijke sfeer botert het ook niet tussen
de heren, mede doordat de medisch doctor een
stoe/relatie blijkt te hebben met de ex-echtgenote
van Van de Wall, blijkens een verklaring van tuin-
mansbaas Hendrik Meyer, vastgelegd in een akte,
in het Notarieel Archief Utrecht 1899, U242a25-54.

12. Brieven in het Archief Nationale Domeinen 1811-
1812. Van de Wall blijkt inspecteur-verificateur en
beheerder van Kroondomeinen en van de hofhou
ding van koning Lodewijk Napoleon en keizer Na
poleon.

13. Aanbevelingen zijn o.a. het doortrekken van een
vaart vanuit het Gat van Hilversum, een vaart op
Naarden-Bussum, de droogmaking van de Loen-
derveensche polder enz..

14. Provinciale Griffie Utrecht: Verslag Tienhovensch
Kanaal 1886. Aantekeningen P.W. de Lange 1965.

15. Francois Quesnay (1694-1774), lijfarts van Lode
wijk XV, was de grondlegger van deze gedachte.
Hij kreeg grote aanhang, maar de beweging was
aan het eind van de 18e eeuw over haar hoogte
punt heen.

16. Dr. Henri Polak, De zoom van het Gooi, Amsterdam
1936, p. 212-213.
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'Doe de was de deur uit’
Blekerijen en wasserijen in Nederhorst den Berg en omgeving

Jan Baar

Vanouds hebben particulieren de was van anderen verzorgd. Vooral de bewoners van de
buitenplaatsen zullen in hun woonomgeving het wassen en verzorgen van lijf- en huisgoed niet
alleen aan het eigen personeel, maar ook aan vrouwen in hun omgeving toevertrouwd
hebben. Hieruit zijn geleidelijk de blekerijen langs de Vecht ontstaan. De Vechtstreek had wat
dit betreft enige voordelen: het Vechtwater bezat een natuurlijke waterzachtheid, waardoor
het wasgoed niet zo snel sleet, er waren veel buitenplaatsen én de streek lag vlakbij
Amsterdam en Utrecht. Over water waren de verbindingen met geregelde beurtvaartdiensten
vrij goed. In Nederhorst den Berg kwam de bleeknijverheid in de tweede helft van de 19s eeuw
op. Misschien heeft de afschaffing van de zeepbelasting in 1853 hierbij een rol gespeeld.'

Aan de was

Het starten van een blekerij was vrij eenvoudig,
veel kapitaal was er niet voor nodig. Met een
schuurtje, een goede stookplaats, wat kuipen en
ketels, zeep, stampblokken, een bleekveld en
enige connecties kwam je al een heel eind. De
inventaris van een blekerij in Overmeer werd in
1893 door gemeentesecretaris Heierman ge
schat op ƒ39,50. Toen er in 1891 brand uitbrak in
de klederblekerij van Haayk aan de Hinderdam,
waren er op dat moment veertien wassen in de
zaak aanwezig, die helaas verloren gingen. Zo’n
aantal zal voor een kleine blekerij normaal
geweest zijn.2 In 1911 had een drukbeklante
handwassen] er minstens tachtig.3 Het werk kon
aanvankelijk voor het grootste deel gedaan en
geregeld worden door de vrouw des huizes, zo
dat de man met andere werkzaamheden inko
men kon verwerven.

De meeste blekerijen zijn dan ook ontstaan
als nevenbedrijvigheid. Het bedrijf van Ybe de
Jong aan de Oude Vecht op het Eiland bij de To
renweg, bestaande uit waschhuis, droogschuur,
spoelhok, koestalling, wagenloods, berghok en
hooi berg werd in 1900 verkocht aan Cerrit Hen
drik Franssen. Erven en grond met een gedeelte
dijk, waarop twintig vruchtbomen stonden,
completeerden de klederblekerij/veehouderij.4
A.J. Snel, veehouder, rietsnijder en bediener van

de overhaal aan de Overhoek, bracht voor zijn
vrouw wat wasklanten in om het gezinsinkomen
te verhogen en zo kon hij zich al gauw bleker
noemen.3 Evert Lamme begon in 1834 in Loos-
drecht een handblekerij om zodoende zijn in
komsten uit de teruglopende veenderij aan te
vullen.6 In ’s-Graveland zijn de kleerblekerijen
gedeeltelijk ontstaan uit de linnenblekerijen, die
in de i8e eeuw voor veel werk zorgden in de jon
ge nederzetting.7 Over het jaar 1856 vermeldt
het gemeenteverslag van ‘s-Graveland: De werk
zaamheid in sommige dezer bleekerijen afgeno
men door het verlies van Godshuizen te Amster
dam van welke de waschgoederen naar elders
worden gezonden, waar gelegenheid bestaat, de
zelve ten allen tijde droog te kunnen ontvangen.
Het drogen van het wasgoed was blijkbaar af en
toe problematisch.

Nederhorst den Berg kende vanaf het begin
van de 19“ eeuw een periode van neergang. In
de jaren dertig kwam er abrupt een einde aan
een periode van tamelijk grote bloei, waardoor
het dorp tot armoe8 verviel. De klanten van de
Bergse blekers kwamen niet uit de directe om
geving. De buitenplaatsen waren afgebroken of
werden minder belangrijk. De rijkere boerinnen
zorgden zelf wel voor de was en verder was er
niet veel te verdienen. Het merendeel van de be
volking moest hard werken voor een schamel
bestaan.
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Blekerij van de familie Mathezing aan de Meerlaan om
streeks 1900. De houten aanbouw is de wasserij.

Wassen en bleken

De wassen werden maar een paar keer per jaar
aangeboden voor verwerking. De blekers kon
den de werkzaamheden dus voldoende uitsprei
den in de tijd. Een goede planning moest ervoor
zorgen, dat alles op de gestelde tijd klaar was
voor de schuit.

Het wasbedrijf was zwaar. De was diende
eerst op een houtvuur gekookt te worden, de
brandstofvoorraad moest dus op peil gehouden
worden. Daarna werd het gekookte wasgoed in
een grote kuip met een zwaar houtblok ge
stampt en af en toe geroerd met een ketelhout
(een kromme houten stok). Indien nodig werd
het goed ook geboend. Het spoelen gebeurde
daarna in spoelhokken aan de waterkant, zowel
in de zomer als in de w inter’s Winters hadden
de spoelsters een bak met warm water naast
zich staan, waarin hun koude handen af en toe
verwarmd konden worden. Na het spoelen en
uitwringen werd het wasgoed op de bleek uit
gespreid, waardoor het door de ozon, die ont
staat door verdamping van water in de open
lucht én het zonlicht, mooi wit werd. De was
moest wel regelmatig besprenkeld worden met
lange scheplepels, de hozen. Aan lange lijnen
werd het goed buiten te drogen gehangen. Bij
minder droog weer kon een wringer goede dien
sten bewijzen. Later, toen er meer regelmaat in
het proces kwam, werden er droogschuren en
droogzolders in gebruik genomen. Tenslotte
moest de was, als de klant prijs stelde op een
‘kastklare’ was, gestreken en afgewerkt wor
den. Het koken, stampen, boenen, spoelen, ble
ken en strijken werd zeer geleidelijk gedeeltelijk
overgenomen door apparaten en machines.
Stampen en hozen gebeurde over het algemeen
door mannen, de andere werkzaamheden door
vrouwen en meisjes.

Nieuwe technieken en reinigingsmiddelen
veranderden in korte tijd het oude was- en
bleekproces. Chloor reinigde het goed makkelij
ker en maakte het na het toevoegen van een

zakje blauwsel ook helder wit. Het bleken werd
daardoor overbodig.

Blekersbloei

Aanvankelijk waren de blekerijen te vinden langs
de Vecht: op het Eiland, aan de Hinderdam en in
Overmeer. Later kwam vestiging aan de Ree-
vaart meer in zwang.

Volgens het gemeenteverslag van 1865
heeft Nederhorst den Berg 908 inwoners. In de
vier hoepelbuigerijen werken 24 arbeiders, ter
wijl twee klompenmakers werk verschaffen aan
negen mannen. Verder zijn er 5 kleerbleekerijen
van eenige omvang. Deze formulering zal inhou-
den, dat er kleinere blekerijen zijn, familiebe-
drijfjes met geen of weinig personeel. Het ge
meenteverslag van 1891 maakt melding van 21
blekers, met 34 mannelijke en 29 vrouwelijke ar
beidskrachten. Er zijn dan ook al drie stoomble-
kerijen met veertien mannen, zeven vrouwen,
twaalf jongens en één meisje in dienst, in totaal
97 personen (10,6% van het aantal inwoners). In
1909 zijn dat er 109 op een bevolking van 1610
inwoners (6,8%). In de praktijk kan dit best meer
geweest zijn, want in een familiebedrijf hoeft
niet iedereen gezien te worden als werknemer.

’s-Graveland telde in 1889 27 kleerblekerijen,
waaronder één stoomblekerij. Aan de andere
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De mangelkamer van wasserij ‘De Overhoek' van A.J. Snel op het Eiland, circa 1920.

kant van de ’s-Gravelandsevaart, langs de Rade
onder Kortenhoef, waren nog eens achttien be
drijfjes9 gevestigd. Loosdrecht had tot de Eerste
Wereldoorlog zo’n zestien handwasserijen.
Rond 1900 waren er in Ankeveen ongeveer elf
kleine blekerijen. Ook in Weesp en in Weesper-
karspel, in de Klomp en langs de ’s-Grave-
landseweg, waren blekersbedrijfjes, evenals in
dorpen als Nigtevecht en Vreeland.

De 'Verslagen van het onderzoek naar den
toestand van den handeldrijvenden en industrië
len middenstand in de Provincie Noord-Holland’
van 1912 vermelden over Nederhorst den Berg:
Tot voor de drooglegging van den Horstermeer-
polder bestond de gemeente bijna geheel uit wei
land en hooiland. De boerenstand was en is ook

nu nog slechts weinig welvarend. Een groot ge
deelte der bevolking vindt haar bestaan in de
kleerbleekerijen; to t voor ongeveer 2o jaren wa
ren de hoepelbuigerijen eene voorname tak van
bestaan. Er zijn dan 21 blekers, waaronder vijf die
met stoom werken, vijf kleerblekers zijn tevens
winkelier en één drijft een herberg. Het bedrijfs
kapitaal is betrekkelijk gering. Bijna allen lijden
onder de sterke concurrentie (...). Machines van
enige betekenis ontbreken; het bedrijf was of te
klein om er voordeel van te hebben of het ont
brak voor de aanschaffing aan het benoodigde
geld (...). De kleerbleekers werken met 1 a 6 vrou
wen en 2 a 8 mannen. (...) Boekhouding ont
breekt geheel; van het opmaken van de kas of van
een staat van zaken is geen sprake. De algemene
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Wasserij ‘Nederhorst’ van Jan Snel aan de Dammerweg omstreeks 1930 (coll. A. Versloot). De handwassen’/ was in 1920
omgezet in een stoomwasserij. Rechts naast de nieuwe gebouwen ligt de voorraad steenkool.
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toestand in Den Berg is niet rooskleurig, de
kleerblekerijen vormen een uitzondering in posi
tieve zin. Voor 1916 vermeldt het gemeentever
slag acht stoomwasserijen en 21 blekerijen met
in totaal 78 vrouwelijke personeelsleden en 102
mannelijke. Zo’n 9/2% van de Bergse bevolking is
afhankelijk van het wasbedrijf.

Hygiëne en gezondheid

Vocht en tocht, koude en vuiligheid zorgden
voor een ongezonde werkomgeving. Het blee-
kersbedrijf, men behoeft slechts eens dat gezien
te hebben om te weten hoe ongezond dat werk
is, uitzoeken van vuil goed is het begin al, het ver
toeven tusschen allerlei dampen van wazemend
waschgoed, het daarna uitspoelen vaak met de
knieën in het water, uit een verwarmde fabriek in
een tochtig spoelhok, dat zijn zoowat de voor
naamste tafareelen. Duidelijke taal van de Berg
se dokter Sjoerd Wartena in een causerie, ge

houden in 1909 te Utrecht in de Openbare Ver
gadering van de Vereniging van de Utrechtse/
Noord-Hollandse Vechtstreek. Hij gaat hier voor
al in op de hygiënische toestand en hij maakt
van zijn hart geen moordkuil om duidelijk te ma
ken hoe erg het wel gesteld is met de leefom
standigheden in de Vechtstreek. Hij vindt dat hij
in het treurigste, achterlijkste, meest onhygiëni
sche deel van de Vechtstreek woont, met regel
matige overstromingen, vuiligheid en vochtig
heid, een overdaad aan krotwoningen, onbe
gaanbare wegen en gebruik van Vechtwater als
drinkwater. Het begrip hygiëne is er een wanbe
grip, Nederhorst den Berg en vele dorpen in de
Vechtstreek liggen zo geïsoleerd, dat ze geen
open oog hebben voor wantoestanden. Het is
een dooie achteruitgaande streek. De dokter kon
waarschuwen wat hij wilde, want toen een ble
ker er op geattendeerd werd, dat de was van
een tyfuspatiënt een dag in de creoline (een
ontsmettingsmiddel) moest staan, was zijn ant
woord: Wij zijn anders niet bang voor besmet-
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ting. Het aantal blekersmeiden en blekers-
knechts, dat om gezondheidsredenen eigenlijk
van vak zou moeten veranderen was legio, maar
andere mogelijkheden waren schaars. Weinig
vale blekers kregen de kans een gezonde boe
renknecht te worden.10

De Hilversumse arts Van Hengel had in 1875
in zijn ‘Bijdragen to t de Geneeskundige plaats
beschrijving van Nederland. Geneeskundige be
schrijving van Gooiland’ al aandacht geschonken
aan de belabberde toestand in de blekerijen,
met name die in ’s-Graveland.

In deze gemeente wonen acht-en-twintig ble
kers, die hun vuile was uit Amsterdam krijgen.
Vooral het door diarrhae verontreinigende lijf- en
bedlinnen wordt, bij besmettelijke ziekten, zo
spoedig mogelijk naar de bleker gezonden. Men
was verplicht om er een briefje bij te voegen met
de woorden: Van besmettelijke zieken afkomstig.
Maar dit gebeurde lang niet altijd. Het verontrei
nigde goed werd in een kuip gedaan en overgo
ten met warm water. Daarin bleef het ongeveer
drie uur staan. Erg vuil goed werd dan nog ge
kookt in een slappe kalioplossing. Het ontstane
aftreksel werd in de vaart gekieperd, dezelfde
vaart, die het drinkwater voor de aanwonenden
leverde. Het is niet te verwonderen dat de ble-
kersgebieden met de regelmaat van de klok ge
troffen werden door cholera- en vooral tyfusepi-
demieën.

Op stoom

In 1877 krijgt Toon Hageman vergunning tot het
oprigten van eene stoomwaschmachine in zijne
bleekerij gelegen in het gehucht Overmeer, huis-
nommer 96 aan de Meerlaan. Arie Hageman
krijgt zes dagen na vader Toon zijn ketelakte
voor de wasserij op de Punt van de Slotlaan. Op
de ketel wordt een stoomwasmachine aangeslo
ten, die zal worden gebezigd tot het stampen van
goederen en om water kokend te maken, de pij
pen van de machine te leyen over de zolder tot

drogen van goederen. De beweegkracht is als 't
volgt 2,5 paardekracht." Het drogen is zodoende
minder afhankelijk van weersomstandigheden.
Op de ijzeren schoorsteen zal een vonkenvan-
ger geplaatst worden en doeltreffende maatre
gelen moeten genomen worden om brand en
ontploffing te voorkomen.

Al gauw bleek dat ijzeren schoorstenen roet
afgaven, dat deels terecht kwam op de bleek.
Eerst probeerden de blekers dit te ondervangen
door de schoorstenen flink hoger te maken,
maar toen dit niet afdoende bleek, werden er
stenen schoorstenen gebouwd. De stoker werd
een belangrijk man in het bedrijf, ’s Ochtends
moest hij als eerste aanwezig zijn en ’s avonds
ging hij meestal als laatste op huis aan. Hij werd
dan ook naar behoren betaald.

Stille sanering
Verreweg de meeste blekerijtjes waren niet in
staat de overgang te maken. Het bleven hand-
blekerijen, waarin wel geleidelijk enige werktui
gen verschenen.

De Eerste Wereldoorlog bracht grote pro
blemen voor de was- en bleeknijverheid. Met
name het gebrek aan zeep en de hoge steen
koolprijzen dwongen tot het nemen van maatre
gelen. Een van die maatregelen, het niet toeken
nen van brand- en grondstoffen aan kleine
bedrijven, had to t gevolg dat die bedrijven de
wasgoederen moesten onderbrengen bij een
groter bedrijf, waar dan ook hun arbeiders aan
het werk moesten. Noodgedwongen kwam zo
bedrijfsconcentratie to t stand. Na 1918 ging dit
proces verder. Er bleven wel handwasserijen,
maar ze hadden geen toekomst meer. Rond
1920 werd er een aantal overgenomen door de
stoomwasserijen, die wilden uitbreiden. Gebou
wen werden vergroot en het machinepark werd
uitgebreid en gemoderniseerd. Zo liet wasserij
‘Welgelegen’ aan de Vaartweg in 1919 een
stoomketel van 19 pk, een wasmachine, een
centrifuge, een stoommangel en een water
pomp installeren. De nieuwe stenen schoor-
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Afb. 5: Advertentie Wasserij 'Nieuweroord' -  ‘Onder
medisch Advies van Dr. S. Wartena, Gemeente-
Geneesheer Nederhorst den Berg' (coll. R. Verkaik).

’-"i
Waterzuiverings-Installatie

W A S S C H E R IJ

„Nieuweroord"
van J. SLOKKER

te

Nederhorst den Berg.
Oader medisch A dtle t
ten l>r. S. WAKTK>A„
Gemeente-Geneesheer
Nedertaomt den Berg.

steen kreeg een hoogte van 16>2 meter. Ook
werd in die tijd een voorziening voor elektrische
stroom aangebracht.12

De mogelijkheden om langer te werken wer
den aan banden gelegd. Waren aanvankelijk da
gen van circa veertien uur gebruikelijk, in 1913
werd de 58-urige werkweek ingevoerd, hetgeen
in iedere geval inhield, dat de zaak op zaterdag
om 16.00 uur dicht ging. Toen de wet in 1920 be
paalde, dat er maar zo’n acht uur per dag ge
werkt mocht worden, zagen veel eigenaars dat
als een grote bedreiging voor de voortzetting
van het bedrijf.

Dat viel gelukkig mee. In 1930 telde Neder
horst den Berg zeventien wasserijen: twee een
mansbedrijven, zeven bedrijven met twee tot
tien werknemers en acht grotere bedrijven met
in totaal 231 arbeiders.13 In Loosdrecht waren in
1928 twee stoomwasserijen gevestigd,14 terwijl
’s-Graveland zo’n twintig bedrijven geteld zal
hebben. Geen van de negen Ankeveense bedrijf
jes tussen 1930 en 1950 ontwikkelde zich tot een
echte wasserij, het werden wasverzenders ofte
wel ‘droge’ wasbazen, meestal met eigen perso
neel. Ze deden alles zelf, behalve het wassen,
dat gebeurde bij een wasserij in de omgeving. Zij
haalden het vuile goed op bij hun vaste klanten,
lieten het wassen en drogen en zorgden in een
eigen bedrijfsruimte voor het strijken, vouwen
en de verdere afwerking. De schone was werd
‘kastklaar’ afgeleverd.15

Over water en land

De Vechtstreek -  met name Nederhorst den
Berg -  was alleen maar goed te bereiken over
water. In de tweede helft van de ige eeuw werd
de was alleen op maandag naar en van Amster
dam gebracht. De blekers zorgden ervoor dat
de schone was zeer vroeg aan boord van het
beurtschip was. Toen de spoorwegen aangelegd
waren, vertrokken de bazen later, lopend naar
het station van Abcoude of Weesp, en vandaar

verder per trein naar de stad. Als ze daar aan
kwamen, was de schuit al aan de Amstelkade
gearriveerd en waren de wassen door een me
dewerker per wijk gesorteerd. Met een gehuur
de handkar trokken bleker en knecht met de
schone wassen de stad in. Als die uitgevent wa
ren, ging het met de ingenomen vuile wassen
terug naar de Amstel. Een paar keer ging dat
zo de stad in en weer terug, ’s Avonds namen
de blekers meestal wel de schuit. De blekers van
’s-Graveland hadden hun vaste los- en laadplaats
aan het ’s-Gravelandsche Veer bij het Rokin. Tot
1921 ging de gang van zaken op deze oude, ver
trouwde manier.

De strenge winter van 1920/1921 bracht de
ommekeer. De beurtschipper staakte de vaart
en de blekers moesten het zelf maar uitzoeken.
De eigenaar van ‘Vechtzicht’ waagde de grote
stap en kocht een auto, die hij met grote moeite
in Den Berg kreeg.16 Zijn collega’s zagen de voor
delen van deze wijze van vervoer gauw in, in-
1929 reden er al 25 wasauto’s. Hierdoor kon ook
het verzorgingsgebied uitgebreid worden naar
het Gooi en Amstelland. Uiteraard vereiste deze
uitbreiding de nodige investeringen.

Door deze ontwikkelingen kwam het wegen
probleem duidelijk naar voren. Herhaalde malen
drongen de blekers, ondersteund door de Bond
van Waschindustrieëlen en de Bond van Bedrijfs-
autohouders, bij de instanties aan op wegverbe-
teringen en op openstelling voor gemotoriseerd
verkeer van alle wegen langs de Vecht.17 Pas
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eind jaren dertig, na het gereedkomen van de
provinciale wegen Hilversum-Haarlem en Am-
sterdam-het Gooi, zijn de verbindingsproblemen
grotendeels opgelost.

Vervuiling en verharding

Het Vechtwater was door een minimale hard
heid zeer geschikt als bedrijfswater voor de ble-
kerijen. Het polderwater kreeg geleidelijk ook
die kwaliteit. Door de vestiging van allerlei indu
strieën die afvalwater in de rivier loosden en de
toename van het rioolwater van de groeiende
stad Utrecht én de Vechtdorpen, verminderde
echter de kwaliteit. De wasserijen vingen dit
probleem in de jaren dertig op door het in ge
bruik nemen van wateronthardingsinstallaties.
Het water werd opgepompt in zogenaamde
‘wastorens’ en vervolgens werden chemicaliën
toegevoegd, die het water onthardden. Het af
valwater van de Bergse wasserijen werd ge
loosd in de polders. Dit ging ten koste van de
zuiverheid van het bedrijfswater. Ook kwamen
er bezwaren van het polderbestuur en enige
omwonenden, temeer daar het water ook nog
gebruikt werd als drinkwater voor mens en vee.

Doordat in Loosdrecht geen bedrijfswater
meer in een deel van de plassen geloosd mocht
worden, omdat het water bestemd was voor de
drinkwatervoorziening van Amsterdam én door
de opkomende waterrecreatie, waren er in het
piassendorp minder mogelijkheden voor uitbrei
ding van het wasserijbedrijf. In 1933 vertrok de
Loosdrechtsche Wasch-, Glans- en Strijkinrich-
ting ‘Nic. Lamme’ naar ’s-Graveland; wasserij ‘De
Gier’ hield het to t 1954 vol.'8

Zeeppolders
Bij hinderwetvergunningen werd in die jaren
dan ook op verontreinigingsaspecten gelet. In
september 1920 maakte Bruin Portengen be
zwaar tegen de plaatsing van een stoommachi
ne bij Jan Snel, omdat het vuile bedrijfswater van

Snel loost in zijn sloot, welke in open gemeen
schap staat met een z.g. dobber, waardoor het
water uit die dobber in de naaste toekomst on
bruikbaar wordt om door hem te worden ge
bruikt voor drink- en bedrijfswater. Snel mocht
niet op de sloot van Portengen lozen, wel op
een nabijliggende sloot. De gemeente wilde ver
volgens de wasserijen verplichten hun afvalwa
ter te lozen op de Reevaart, maar dit bleek geen
haalbare kaart: te duur en te nadelig voor de in
woners, die gebruik maakten van Vechtwater.19
Veel ingezetenen van Nederhorst den Berg za
gen geen problemen in het gebruik van het Spie-
gelpolderwater als drinkwater. De 28 onderte
kenaars van een adres aan B. en W., onder wie
blekers, boeren, de pastoor en de dominee, ver
klaarden dat zij geen schadelijke gevolgen on
dervonden.20 J. Snel wilde zelfs dat zijn perceel
niet aangesloten werd op het drinkwaterleiding
net, omdat er achter zijn woning in de polder
zeer goed drinkwater aanwezig was.21 In 1921
werd Nederhorst den Berg aangesloten op het
waterleidingnet.

De wasbazen vonden zelf de oplossing: van
af 1925 werden er in de Spiegelpolder drie pol
ders afgesloten, waarin het bedrijfsafvalwater
geloosd werd. Zo ontstonden er drie ‘zeeppol
ders’ voor negen wasserijen. Het systeem werk
te prima, het zelfreinigend vermogen van de
natuur deed goed werk. Het sterk voedselrijke
afvalwater werd opgenomen en afgebroken
door de begroeiing van riet en biezen op de om
liggende legakkers.22 Toen de wasserijen in 1980
aangesloten werden op het gemeentelijk riool,
pompte men schoon water in de zeeppolders en
binnen de kortste tijd waren ze weer een para
dijs voor kikkers en vissen.

In zijn proefschrift ‘Onderzoek naar den toe
stand van de Vecht en van de openbare wateren
in de Gemeente Utrecht’ (1932), merkt Dr.
Vleeschhouer op, dat de wasserijen in hygië
nisch opzicht weinig schade berokkenen. Van de
dertien wasserijen lozen er nog drie recht
streeks op de Vecht, die nog volop de mogelijk-
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Inpakafdeling van wasserij 'Welgelegen' van de Cebr. Stalenhoef aan de Vaartweg in 1955. Het bedrijf voerde de recla
metekst ‘Wasserij Welgelegen wast werkelijk w it’. Welgelegen werd in 1975 overgenomen door Wasserij Nic. Lamme.
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heid to t intensieve zelfreiniging heeft. De weini
ge fabrieken langs de Vecht spelen praktisch
geen rol als vervuilingsbron. Bij de dorpen ech
ter neemt de vervuiling door het rioolwater toe
en wordt de zelfreiniging verstoord. Van Loenen
to t Nederhorst den Berg is het water nog vrij
goed, voorbij Nederhorst den Berg verkeert de
Vecht in een goede toestand en is er is geen
sprake van onrustbarende vervuiling.

Stoom-, wasch- en strijkinrichting

Na 1918 brak voor het wasserijbedrijf een bloei
periode aan. De bevolking groeide en de wel
vaart nam toe. Steeds meer gegoede huisvrou
wen gaven het reinigen van linnengoed en
kleding uit handen. Ook werd kleding vaker ge

wassen. Deze ontwikkeling was mede mogelijk
door de opkomst van de auto. De klant kreeg
zijn wasgoed rechtstreeks thuisbezorgd en het
kwam verzorgd aan. De uitbesteding van de ge-
zinswas gaf de vrouwen meer armslag voor an
dere gezinsbezigheden en eigen interesses.

Het bedrijf dat aan de grotere vraag wilde
voldoen, moest investeren in gebouwen en ma
chines om zo uit te kunnen groeien tot een
grootschalige ‘Stoom-, wasch- en strijkinrich
ting’. Er ontstond zelfs overcapaciteit, waardoor
de onderlinge concurrentie zeer groot werd.23
Soms woedde er een ware prijzenslag.

De uitbreiding en mechanisatie gingen snel.
Jan Slokker van ‘Nieuweroord’ aan de Dammer
weg breidde zijn bedrijf in ruim tien jaar uit met
een strijkerij, kantoor en schaftlokaal en een on
dergrondse benzinetank met aftappomp. Het
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machinepark groeide gestadig en er kwam een
chemische reinigingsinstallatie.24 Slokker adver
teerde bijzonder veel, ook in landelijke bladen,
om zodoende de productie op peil te houden.
‘Vecht en Dijk’ bouwde in 1928 een nieuw ge
bouw over het oude heen en het bedrijf werd
uitgebreid met een ververij en een stomerij.25

Wasserij ‘Welgelegen' aan de Stolp had in
1919 veel moeten investeren om stoomwasserij
te kunnen worden. Al in 1924 moest de zaak ver
der uitgebreid worden door een bijbouw en het
plaatsen van een nieuwe wasmachine. De totale
waarde van gebouwen, machinerieën en werk
tuigen, inventaris en gereedschappen, brand
stoffen en voertuigen was een jaar later
ƒ24.971,28. In 1929 volgde een elektromotor
voor het in werking stellen van een cilinderman-
gel en img35 een wasmachine van zes vakken
en de aanbouw van een uitpakruimte.26

De bedrijven moesten zich ook instellen op een
veranderd bedrijfsklimaat, want de vaak patriar
chale verhoudingen van voorheen waren echt
voorbij. Er moesten arbeidscontracten worden
afgesloten en de sociale wetgeving werd steeds
uitgebreider.

Echte crisistoestanden in de jaren dertig
kwamen in deze bedrijfstak niet voor. Het was
zelfs zo, dat het Bergse Crisiscomité busjes in de
wasserijen mocht plaatsen om zo geld in te za
melen voor de crisisslachtoffers. Langs de Dam
merweg werden in die jaren aardig wat huizen
gebouwd voor wasserijbazen en werknemers.

Wassen zonder zeep en zonder verdiensten

Aan de periode van bloei kwam in 1939 een ein
de. Een aantal werknemers moest voor langere
tijd in dienst. Het uitbreken van de oorlog bracht
grote problemen met zich mee: evacuatie (de
wasauto’s doen goede diensten in mei 1940),
benzine- en steenkooldistributie, zeeprantsoe-
nering, autovorderingen enz.. Het kwam onge
veer neer op wassen zonder zeep en zonder eni
ge verdiensten.

In een artikel in ‘Het vakblad der wasch-
industrie’ van oktober 1941 werd opgemerkt dat
de wasbazen in Nederhorst den Berg dan nog
niet al te pessimistisch waren. De exploitanten
hadden zich weten aan te passen aan de eisen
van de tijd. Dat een en ander zo’n vlot verloop
heeft, pleit voor de ondernemingsgeest en de ac
tiviteit van de wasindustriëlen in het landelijk
dorpje aan de Vecht.

De wasbazen probeerden de problemen ge
zamenlijk op te vangen. Zo goed en zo kwaad
als het ging, hielden ze de zaak draaiende. De
boot naar Amsterdam werd weer in gebruik ge
nomen, de bakfiets in ere hersteld en paard en
wagen van stal gehaald. De auto’s reden met
een gasgenerator, maar er dreigde autovorde-
ring. De distributieautoriteiten eisten een maan
delijkse verantwoording van iedere kilo was-
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goed. Klanten moesten zeepbonnen inleveren
om hun goed gewassen te krijgen. Er werd al
leen nog maar ‘mangelwas’ afgeleverd, persen
en strijken was er niet meer bij. Een specifiek
probleem was het klompengebrek. Uiteindelijk
werd door de overheid aan de burgemeester
toestemming gegeven bomen te kappen, zodat
ter plaatse klompen gemaakt konden worden.27
De machines draaiden in 1943 maar één keer per
week, later nog maar één keer per maand

In 1944 ging het helemaal slecht. Er werd
zeep gehamsterd en steenkool ingegraven. In
september kwam het bericht af, dat de bedrij
ven moesten sluiten. De vijftien wasonderne
mers in Den Berg stelden in overleg met de
gemeente een wachtgeldregeling voor de 250
personeelsleden op, want niemand mocht ont
slagen worden. Het was de vraag hoelang de
bedrijven dit vol zouden kunnen houden. Burge
meester Brouwer (NSB-er) ondersteunde in ok
tober 1944 een verzoek van de wasonderne
mers om verhoging van de Rijksbijdrage, daar
anders de uitbetaling van het wachtgeld we
gens gebrek aan kasmiddelen zou moeten stop
pen. Dit zou tot gevolg hebben een niet te over-
zienen nood onder een zeer groot deel van de
bevolking, aangezien de waschindustrie de be
langrijkste bron van inkomsten in deze gemeente
is.28 In maart 1945 was het dan zo ver: wegens
gebrek aan geldmiddelen werd de uitbetaling
gestaakt, de ondernemers vroegen om toepas
sing van de Rijkswachtgeldrekening voor 187
werknemers. De wasbaas en zijn directe ver
wanten kwamen hiervoor niet in aanmerking.

Vrouwelijk personeel gezocht

Na de bevrijding konden de meeste bedrijven
gelukkig gauw de draad weer oppakken. De ma
chines waren nog intact, het personeel was gro
tendeels weer inzetbaar en verborgen auto’s
stonden rijklaar. ‘Vecht en Dijk’ beschikte over
een ingegraven voorraad steenkool en kon

meteen helemaal aan de slag. Geleidelijk kwam
de distributie van allerlei benodigde artikelen op
gang en betrekkelijk snel draaiden de wasserijen
weer op volle toeren.

Het werken in een wasserij vroeg om veel ar
beidskrachten. Vanouds kwamen die uit Neder-
horst den Berg en omliggende dorpen. Het
beroep van wasserijbediende werd echter
steeds minder aantrekkelijk gevonden. Werken
in winkels en moderne fabrieken, op ateliers en
kantoren was voor veel meisjes en vrouwen aan
trekkelijker, ook al stond daar enige reistijd te
genover. Voor de oorlog was er al een perso
neelsprobleem, zelfs zodanig dat er dagelijks
vrouwelijk personeel van elders werd gehaald.
Wasserij ‘De Overhoek’ reed elke dag op en neer
naar Utrecht, ‘Vecht en Dijk’ haalde meisjes uit
Vinkeveen en ‘Lamme’ in ’s-Graveland betrok
personeel uit Spakenburg. Dat was natuurlijk
niet erg economisch. In 1949 kostte dit vervoer
de Bergse wasserijen ongeveer ƒ14.000. Daar
kwam nog bij, dat de lonen in het wasserijbedrijf
hoger lagen dan elders.29

In 1947 deden ‘Welgelegen’ en ‘De Over
hoek’ al een poging om buitenlandse meisjes
aan te trekken. Dit plan stuitte af op de huisves
ting. Daarna bouwde ‘Welgelegen’ drie huizen
aan de Torenweg, waarvan er twee bestemd
waren voor nieuw personeel, tevens werd de
leegstaande wasserij ‘Schoonoord’ op het Eiland
aangekocht en to t drie woningen verbouwd. Er
kwamen gezinnen in met veel meisjes, van wie
werd verwacht, dat ze enige tijd in het bedrijf
zouden blijven werken.

In 1949 richten de gezamenlijke wasonder
nemers een verzoek aan B. en W. voor een aan
tal nieuwe woningen in Overmeer ten behoeve
van hun bedrijven. Ze beloven een toeslag per
woning, mits zij deze woningen kunnen verhuren
aan bij hen in dienst te treden personeel van el
ders herkomstige gezinnen.30 Ze claimen maar
liefst 37 woningen, maar het worden er uitein
delijk vijf aan de Violenstraat, de eerste nieuwe
straat in Overmeer.
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Mangelkamer van wasserij ‘Schoonoord’ van de familie Mafait aan de Dammerweg naast ‘Vecht en Dijk' in 1948.
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De naam van de straat had niet slechter geko
zen kunnen worden, want al gauw werd die
door enige lieden verbasterd to t ‘Vlooienstraat’,
waardoor onprettige herinneringen werden op
geroepen aan het vroegere, ouderwetse ble-
kersbedrijf. Toen dit B. en W. ter ore kwam,
werd de naam zonder veel omhaal gewijzigd in
Kastanjelaan en kreeg Overmeer dus een
‘Bomenbuurt’ in plaats van een ‘Bloemenbuurt’.
De eerste ‘meisjesrijke’ gezinnen kwamen uit
het noorden van het land, met name uit Dren
the. De namen zijn grotendeels verdwenen;
daar zorgden de wakkere jongemannen uit Den
Berg en omgeving wel voor.

Het gevoerde beleid bood maartijdelijk soe
laas, het personeelstekort bleef een probleem,
ondanks de voortschrijdende mechanisatie. Be
gin jaren zestig werden de eerste buitenlandse
werknemers aangetrokken, uit Joegoslavië. De

wasserijen zorgden gezamenlijk voor huisves
ting en begeleiding.

Nederhorst den Berg,
de badplaats voor uw  was

Voor het merendeel van de twaalf naoorlogse
bedrijven was de particuliere klant nog steeds
erg belangrijk, maar het aandeel van horecabe
drijven, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, in
stellingen en inrichtingen werd steeds belangrij-
ker. De klanten verwachtten natuurlijk een mooi
afgewerkte was en moesten netjes bediend
worden. De chauffeur van het bedrijf was be
langrijk voor het contact met de klanten, hij was
als het ware het visitekaartje.

De verenigde wasondernemingen voerden
in 1951 een gezamenlijke reclamecampagne on-
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Advertentie wasserij ‘De Overhoek’, A.J. Snel (coil.
R. Verkaik).

der de leus Nederhorst den Berg, de badplaats
voor uw was. Ze presenteerden zich op de Huis
houdbeurs in de RAI en lieten op gezette tijden
boven Amsterdam en het Gooi twee reclame-
vliegtuigjes cirkelen, waarachter een sleep slier
de met de duidelijk leesbare slogan. Het Parool
wijdde een artikel aan Nederhorst den Berg en
het hele wagenpark ging in optocht op pad. Een
prijsvraag met als prijs o.a. een week gratis ge-
zinswas ondersteunde de actie. De naamsbe
kendheid zal hierdoor wel met sprongen vooruit
zijn gegaan!31

In 1958 namen acht Bergse bedrijven deel
aan de landelijke reclamecampagne Doe de was
de deur uit. Wasserij ‘De Helling’ uit Vreeland en
drie bedrijven uit Weesperkarspel deden ook
mee, de 's-Gravelandse wasserijen niet.32 De
voorzitter van de Kamer van Koophandel stelde
in zijn nieuwjaarsrede van 1960 de samenwer
king van de Bergse ‘blekers’ ten voorbeeld aan
de andere bedrijfstakken in de regio.

De wasindustrie

In de ‘Toelichting op het uitbreidingsplan in
hoofdzaken der gemeente Nederhorst den
Berg’ van 1950 was sprake van een veilige toe
komst als de wasserijen technisch en sociaal op
peil zouden worden gehouden. De ligging van
Nederhorst den Berg te midden van belangrijke,
gemakkelijk bereikbare bevolkingsagglomera-
ties en de beschikbaarheid van nog altijd be
hoorlijk hoogwaardig bedrijfswater leken blij
vende gunstige omstandigheden. De oplossing
van het personeelsprobleem zou vooral gezocht
moeten worden in vergroting van de wascapaci
teit per arbeidskracht, personeelsuitbreiding
zou maar beperkt kunnen plaatsvinden. De
twaalf wasserijen van enige betekenis, middel
groot van omvang, hadden ruim 200 personen
in dienst. In de zeventien ’s-Gravelandse wasse
rijen vonden in dat jaar ongeveer 300 werkne
mers werk.

STOOMWASSCHERIJ

DE OVERHOEK
A. J . SNEL : TEL. 19

NED ERH O R ST DEN BERG
VRAAGT P R IJS C O U R A N T.
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Wasmachine
Begin jaren vijftig begon de opmars van de parti
culiere wasmachine. Aanvankelijk probeerden
sommige wasserijen hierin mee te gaan door
het openen van wasserettes in grotere plaatsen,
maar dit leverde maar tijdelijk gewin op. Rond
1950 besteedde 60% van de welgestelden en ho
gere middenklasse de was uit, in 1966 was dit
nog maar 35% ,33 Er moest dus nog meer worden
geïnvesteerd in de zakelijke markt.

De hogere loonkosten, strenger wordende
milieueisen, gebrek aan opvolgers, aan durf en
aan benodigd kapitaal, noopten menig bedrijf
to t sluiten of verkopen. ‘Vechtzicht’ op de Slot-
laan was de eerste grote wasserij, die begin ja
ren zestig de pijp aan Maarten gaf, ‘Spiegel-
hoek’ aan de Dammerweg in 2008 voorlopig de
laatste.

De schaalvergroting zette na 1980 flink
door, de productiecapaciteit werd vergroot
door het opkopen van ondernemingen, die de
vernieuwingen niet konden of wilden bijhouden.
Automatisering was noodzakelijk om te overle
ven. De computergestuurde ‘wasstraat’ deed
zijn intrede, zonodig kreeg elk textielstuk een ei
gen kledingchip. Daarnaast moesten ook de
arbeidsomstandigheden, de veiligheid en de mi
lieueisen in de gaten worden gehouden. Het
aantal wasserijen verminderde sterk en onder
ling waren er grote verschillen in werkwijze en
capaciteit.
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De strijkkamer van wasserij Vermeulen in Loosdrecht omstreeks 1917 (collectie A. de Kloet).

\

In Nederhorst den Berg had ‘Lamme Tex-
tielbeheer’ een groot, geavanceerd industrieel
bedrijf aan de Reeweg, ‘full service’ in textielrei-
niging, textielbeheer en textielvoorziening. Aan
de Vaartweg stond ‘Wasserij Gerard Best’, een
onderneming met zo’n veertig werknemers en
op de oude locatie van ‘Vecht en Dijk’ draaide
het kleine bedrijf ‘Wasverzorging Nederhorst’.
In totaal boden deze drie wasbedrijven werkge
legenheid aan zo’n 200 werknemers, die zeer
gevariëerd waren wat betreft hun herkomst.

Telde ’s-Graveland in 1950 nog zeventien
wasserijen, anno 2010 zijn er nog twee over: ‘De
Lelie’ en ‘De Gooise Vaart’, samen goed voor
zo’n vijftien arbeidskrachten. En in Weesp houdt
het eenmansbedrijf van ‘Wasserij-Stomerij Kek'
de wastraditie in stand.

In ’s-Graveland staat nog een aantal gebou
wen, dat duidelijk laat zien, dat het wasserij
bedrijf langs de vaart van groot belang was. In

Nederhorst den Berg bestaan naast de drie be
staande bedrijven, nog maar weinig zichtbare
restanten van het traditionele wasserijbedrijf
van de vorige eeuw. De Dammerweg, eens de
‘wasstraat’ langs de Reevaart, waar het in de ja-
ren vijftig om 12.00 uur, als de bedrijven uitgin
gen voor de middagpauze, echt druk kon zijn
met fietsers, biedt nu, wat dat betreft, een
troosteloze aanblik; nog zijn alle lege plekken
niet ingevuld. Alleen aan het eind laten een deel
van Nieuweroord (Lodewijkx Boating) en de ge
bouwen van de vroegere wasserij Enkelloon
(Charley’s Dinner) nog iets zien van de voormali
ge ‘Badplaats voor uw was’.

Jan Baar was tot 2002 leraar aan de Jozefschool
in Nederhorst den Berg. Studeerde MO Geschiede
nis aan de Vrije Leergangen in Amsterdam. Hij is
bestuurslid van de Historische Kring Nederhorst
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den Berg en redacteur van het verenigingsblad
'Werinon'. Hij heeft diverse publicaties op zijn
naam staan.

Afbeeldingen: Collectie  H istorische Kring Neder-
ho rs t den Berg, tenz ij anders verm eld.
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Column

Bouwen aan of op het water
Het nieuwe speeltje van wethouders & Rijkswaterstaat

Maud Arkesteijn-van Willigen

Wonen aan het water is iets wat veel mensen de
ultieme ervaring vinden. Wat is er nu mooier dan
dat je een bootje voor de deur hebt liggen, waar
je zo mee weg kunt varen. Water geeft een gevoel
van vrijheid in dit overvolle land, waar Vinexwij-
ken en te kleine appartementen met piepkleine
balkons de plaatsen zijn waar mensen vaak nood
gedwongen moeten gaan wonen. De hele ruimte
lijke ordening is na het loslaten van de rode en
groene contouren door minister Dekker in een
vrije val beland. Het gaat niet om wat mensen wil
len, maar wat op korte termijn het meeste geld
oplevert voor projectontwikkelaars en gemeen
ten.

Recent is gebleken, dat er voor 300 miljard te
veel aan bouwlocaties is gepland ten koste van
open landschap en groen. Zie bijvoorbeeld het
volbouwen van de Bloemendalerpolder bij
Weesp. Men zou zich eens goed achter de oren
moeten krabben en zich moeten afvragen hoe dat
in de toekomst voorkomen kan worden. Maar het
tegendeel gebeurt. Bouwen aan of op het water is
de nieuwe trend.

Nu het land bijna is vol gepland, leek het de
wethouders van ruimtelijke ordening en Rijkswa
terstaat wel aardig om nieuwe ‘speeltjes’ te gaan
ontwikkelen teneinde daar nog meer geld mee te
kunnen verdienen. Kijk maar eens naar de plan
nen van Blaricum om buitendijks in het Gooimeer
waterwoningen te bouwen, buiten de door het
streekplan vastgestelde rode contouren. Of naar
de plannen van Almere waar overal langs de oe
vers van en zelfs in het IJmeer huizen en/of halve
steden op het water moeten worden gebouwd.

Hebben ze niet nagedacht of dit wel wenselijk
is en wat de risico's van de nieuwe speeltjes zijn?
Men is blijkbaar collectief vergeten, dat water be
weegt en waterstanden veranderen en dat je te
allen tijde voor alle voorzieningen op het land
bent aangewezen, maar dat je dan wel van het
water op het land moet kunnen komen.

Bouwen op het water is bovendien onwenselijk,
omdat onder de bebouwing geen visje wil wonen
noch enige waterplant kan groeien en dat je dus
dood water creëert met alle gevolgen van dien.
En wat te denken van het feit, dat er op beton
geen bomen en planten groeien en er voor jonge
kinderen heel veel risico’s zijn om in het water te
vallen en te verdrinken.

Het lijkt meer op het spel ‘hoe maken we van
een groen Hollands landschap in korte tijd een
ware beton woestijn'. Daar heb je helemaal geen
klimaatverandering voor nodig; het ‘nieuwe de
nken’ van Rijkswaterstaat is meer dan genoeg.

En dan nog wat. Als de klimaatverandering
doorzet en het warmer wordt, komen met de
muggen -  want wat houden die van stilstaand
dood water om hun eitjes in te leggen -  ook aller
lei ziektes mee, zoals malaria, denque, lepto spiro-
se (ziekte van Weil). Ook ratten zijn dol op zo’n
biotoop.

Ik kan mij niet voorstellen, dat onze volksge
zondheid wordt opgeofferd aan een fata morga
na van bouwverslaafd Nederland. Het is hoog tijd
voor verandering en een afgewogen beleid op ge
bied van ruimtelijke ordening met behoud van
kwaliteit voor ons cultuurhistorisch landschap,
met een extra inspanning ten behoeve van de
kwaliteit en duurzaamheid van bestaande bouw
en hergebruik van verloederde bedrijventerrei
nen. Er mag waar het kan best gebouwd worden
aan het water, maar niet in uiterwaarden of langs
historische oevers.

Laten alle beleidsmakers zich eens goed reali
seren, dat stilstaand water meer problemen geeft
dan ons lief is en bouwen op het water een dood
lopende weg zal blijken te zijn. Een mooi gevari
eerd landschap, een gezonde leefomgeving met
kwalitatief goed en duurzaam gebouwde huizen
is meer waard dan alle modegrillen van beleids
makers en projectontwikkelaars.
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Ruim 85 jaar roeien en zeilen op een lieflijke rivier
Geschiedenis van de Baarnse watersportvereniging ‘De Eem’

Frits Booy

De Eem is een lieflijke rivier, al sinds eeuwen gebruikt voor vracht- en personenvervoer. In de
loop der tijden hebben vele burgers, boeren en buitenlui er ook voor hun genoegen gevist en
gevaren. Dit werd toen ‘spelevaart’ genoemd. Het Eemland was eeuwenlang een bijzonder
natuurgebied. Tot circa 1960 kon men er vele kemphanen, kwartelkoningen, veldleeuweriken
en visdieven aantreffen. Onder andere door ruilverkaveling zijn vele vogelsoorten er helaas
verdwenen. De eerste georganiseerde watersport op de Eem in Baarn ontstond op 20 maart
1923. Toen werd de ‘Baarnsche Watersportvereeniging„de Eem’”  opgericht.

Zo’n watersportvereniging komt niet uit de
lucht vallen. Er waren toen in Baarn al twintig
mensen die beschikten over zestien wherry’s
(vrij brede overnaadse zeil/roeiboten waarin el
ke roeier twee riemen hanteert), twee zeiljach
ten, vier kano’s en drie twaalfvoets/ollen (lichte
zeilvaartuigen). Het eerste bestuur van ‘De Eem’
bestond uit: ir. G.L. Tegelberg (directeur verwar-
mings- en aircobedrijf), voorzitter, W.J. Cankrien
(commissionair in effecten), secretaris, mr. dr.
A.J. Schouten (notaris), penningmeester, T.R.
Ferwerda, J.W. Willen en A. Muilwijk (docent li
chamelijke opvoeding aan Het Baarnsch Lyce
um). Evenals de tweede voorzitter Fons Sterne-
berg (directeur Conimex)1 hebben zij heel veel
voor ‘De Eem’ betekend.

Volwassen leden waren personen van ne
gentien jaar of ouder, jeugdleden waren kinde
ren van leden of leerlingen van Het Baarnsch Ly
ceum of van een muloschool. De contributie per
jaar was f  30 voor individuele leden, f  40 voor
een echtpaar, f  25 voor buitenleden en ƒ 5 voor
jongeren. Destijds pittige bedragen.

In juni 1923 waren er dertig leden, zes kandi-
daat-leden en iemand die voor de ballotage ging
zorgen. Men kon niet zo maar lid worden! De
vereniging had dus een elitair karakter evenals
hockey- en tennisverenigingen in die tijd.

Eerste voorbereidingen

Per 1 juli werd van de gemeente Baarn voor vijf

jaar een botenhuis aan de Eem gehuurd voor
ƒ 150 per jaar. Het zo verkregen terrein van ‘De
Eem’ lag ingeklemd tussen de zweminrichtingen
A en B. Deze waren in 1916 in opdracht van oud-
tabaksplanter August Janssen aangelegd, nadat
in een januaristorm van dat jaar het eerste hou
ten badhuis, gelegen waar nu de A1 de Eem
kruist, door een overstroming verloren was ge
gaan. Jansen liet ook een woning voor een bad
meester bouwen en tussen beide zwembaden in
een botenhuis, bestemd voor zijn wherry’s. Na
zijn overlijden in 1918 werd het geheel door zijn
weduwe aan de gemeente Baarn geschonken.

Er kwamen statuten en een huishoudelijk re
glement, dat eerst aan de praktijk werd ge
toetst. Dat was maar goed ook, want het af
schrijven (reserveren) van de wherry’s bleek te
ruim gesteld. Handige lieden hadden namelijk
voor twee zondagen een roeiboot afgeschre
ven.

In mei 1923 werd J. Stadtman als bootsman
aangesteld; grote reparaties werden door een
botenbouwer gedaan. Er kwam ook een vereni-
gingsvlag: oranje met een witte ruit, waarin het
toenmalige wapen van de gemeente Baarn
staat. Dat was een steigerend paard in zilver
met een Romeinse slaaf in goud op een blauw
veld. In 1969 besloot de Baarnse gemeenteraad
terug te keren to t het oorspronkelijke wapen
van Baarn, een staande bisschop. ‘De Eem’ be
hield echter het oude wapen.

De kleedkamers werden in 1924 voorzien
van handdoeken, maar men moest het nog
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Ir. G.L. Tegelberg, een van de oprichters en eerste voor
zitter van de Baarnse Watersportvereniging 'De Eem'.

steeds zonder goed drinkwater en verlichting
stellen. Voor het eerst was er sprake van een on
derlinge roeiwedstrijd over korte afstand. Men
wilde de vereniging meer bekendheid geven en
liet daartoe van een roeitocht foto ’s maken, die
in Baarnse hotels en pensions konden worden
opgehangen.

Verdere ontwikkelingen

Al in het oprichtingsjaar had de vereniging een
eigen roeiboot, die heel toepasselijk ‘De Eem’
heette. Deze was voorzien van vaste banken en
metalen uitleggers voor de riemen (zogenaamd
outrigged type). Men beschikte toen over een
batig saldo, waarvan men twee boten kon ko
pen: ‘Waterhoentje’ en ’Kemphaan’, de eerste
sliding wherry (met verrijdbare banken) van de
vereniging. In 1925 kreeg men de ‘Corali’, een
vastebankenwherry, als geschenk. Een jaar later
kwam er een nieuw aanlegvlot (de Eem was

toen nog een getijdenrivier), wat een hele ver
betering was.

In 1926 werd er een commissie benoemd tot
het afnemen van ‘proeven van bekwaamheid’.
Een jaar later trad bootsman J.J. van Arum aan.
De Baarnse zeeverkenners kregen een ligplaats
voor hun sloep en er werd ter gelegenheid van
Koninginnedag een gondeltocht georganiseerd.
In 1928 werd ‘De Eem’ door de Amsterdamse
roei- en zeilvereniging ‘De Hoop’ bij de Neder
landse Roeibond als lid voorgedragen. De contri
butie bedroeg f  18 per jaar. Het reglement werd
weer aangepast, nu om te regelen dat kinderjuf
frouwen slechts mee mochten tegen betaling
van ƒ 5 per jaar.

In 1930 was er van een overname van een
van de zwembaden en een vergroting van het
botenhuis sprake, maar de gemeente werkte
niet mee, zodat het plan ontstond om het bo
tenhuis van de gemeente te kopen. Men stelde
een betaalde instructeur aan, wat een hele stap
was. De zeilsport leek dat jaar meer belangstel
ling te krijgen dan de roeisport en de kanosport
kwam tot ontwikkeling.

Doordat in 1932 de Afsluitdijk werd aange
legd, verdween het getij in de Eem. De water
stand werd vastgesteld op -0,20 NAP (zomer-
peil) en -0,40 NAP (winterpeil), hetgeen
sindsdien nauwelijks veranderd is. Toch kan bij
opwaaiing de waterstand oplopen to t +0,30
NAP en ’s winters bij oostenwind dalen tot -0,70
NAP. Daarom bleef het vlot gehandhaafd. In
datzelfde jaar kwam de eerste skiff en stelde de
gemeente de vereniging voor om het botenhuis
te kopen voor ƒ 1500 en de grond in erfpacht
voor ƒ 1 per jaar over te nemen. Men ging hierop
in.

Het tienjarige bestaan werd in 1933 met 210
personen in het Baarnse Badhotel gevierd. In
dat jaar werd opgemerkt dat de roeikleding van
enige leden niet gepast was. Hoewel er in de
eerste jaren weinig materiaal was, werden er elk
jaar onderlinge roei-, zeil- en kanowedstrijden
georganiseerd. De eerste roeiwedstrijden waren
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stijlroeiwedstrijden, wat ten koste van de snel
heid ging. Daarom noemden velen dit soort
wedstrijden gekscherend ‘stijldrijven’. Pas in
1935 was er sprake van een snelheidswedstrijd
(voor vastebankenwherry’s) en in 1970 (!) was
er voor het laatst een stijlroeiwedstrijd.

In 1936 besloot de gemeente de zweminrich
tingen aan de Eem wegens jaarlijkse exploitatie
tekorten te verkopen. De watersportvereniging
wilde graag het noordelijke bad B met badmees-
terwoning kopen om meer ruimte en huisves
ting voor een bootsman te krijgen. Ze bood
f  750, maar de gemeente wilde beide zwemin
richtingen kwijt. Dat lukte haar bij ondernemer
Thijmen de Ruig voor f  4000.

In hetzelfde jaar werd oud-marineman W.A.
Knip tot bootsman benoemd. Deze voerde een
straf bewind, want dat was voor de jeugdige
watersporters wel nodig. Hij gaf ook roeiles.
Tussen 1930 en 1940 werden er wedstrijden
voor twaalfvoetsjollen gehouden, waaraan
soms wel twintig jollen deelnamen. In 1938
kwam er een tweede skiff en werden de kano’s
langzamerhand verdrongen, omdat de typen te
verschillend zijn voor wedstrijden. Er was intus
sen een clublokaal gecreëerd, waarvoor geld en
meubilair werd geschonken. De douche werd
echter nog steeds gevoed door een tank met
koud (!) water. Men maakte zich zorgen over
het feit dat sommige leden in badkostuum op
de steigers zaten.

In 1938 was er voor het eerst sprake van ver
vuiling van de Eem, maar maatregelen vond
men niet nodig, omdat het afwateringskanaal
door de Gelderse Vallei bijna gereed was. Dat ka
naal zou later nota bene juist voor veel vervui
ling zorgen!

Moeilijke oorlogstijd

Enkele maanden voor de inval van de Duitsers
werd een groep Nederlandse militairen in het
botenhuis ingekwartierd, omdat het Eemdal een

onderdeel van de Waterlinie vormde. Dat ver
blijf leverde de vereniging wat geld op. De jaar
vergadering van 1941 mocht slechts plaatsvin
den met toestemming van de bezetters en over
politiek mocht niet worden gesproken.

In juni van dat jaar werd de Eem voor alle
scheepvaart gesloten en moest de vereniging
uitwijken naar de Koninklijke Watersportvereni
ging ‘Loosdrecht’, waar ook enkele boten on
derdak konden krijgen. Na veel overleg met de
Duitsers mochten de boten aan de Eem blijven
liggen en kreeg men toestemming om te water
sporten binnen de grenzen van de gemeente,
dat wil zeggen van de Eembrug to t de Zelderse
sluis. Dit gold gelukkig niet voor wedstrijdboten,
wat wel streng gecontroleerd werd.

De Ruig begon aan een verbouwing van zijn
badinrichting en men was bang dat de vereni
ging daarvan hinder zou ondervinden. De be
langstelling voor het roeien nam toe, omdat de
Duitsers de tennisbaan bij het Badhotel hadden
‘ingepikt’ en er verder weinig vertier in Baarn
was. Sinds 1943 mocht er van het bestuur ook
’s winters geroeid worden, alleen als het uitslui
tend om roeien ging, er instructeurs de wacht
hielden en het op bepaalde tijden gebeurde.
Omdat bootsman Knip baldadigheid verwacht
te, lette hij streng op.

Knip, die in het verzet zat en zelfs sectie
commandant van de Binnenlandse Strijdkrach
ten werd, leidde vanuit de botenloods vele ac
ties. Zo liet hij door jeugdige zwemmers een
Duitse rubberboot met grote spijkers lek steken,
wat nogal riskant was, want op een van de jon
gens werd geschoten. Het botenhuis en de
zweminrichtingen lagen strategisch goed, want
men kon iedereen van ver zien aankomen. Om
die reden waren ze een veilig toevluchtsoord
voor velen zoals een Amerikaanse piloot die een
noodlanding had moeten maken, en enkele on
derduikers, onder wie twee joden die helaas
door verraad ontdekt en met badmeester Mul
der weggevoerd werden, en twee hulpen van
de bootsman.
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De reparatie van de boten werd steeds moeilij-
ker vanwege gebrek aan goed materiaal. Met la
kens, meubelsingels en zelfs oude bretels (!)
probeerde men aanvaardbare resultaten te be
reiken. Toch werd de vloot nog uitgebreid met
de fonkelnieuwe skiff ‘Fuut’ en de tweedehand
se ‘Pegasus’. In 1944 ging men met De Ruig
overleggen over de ruil van bad B voor een door
de vereniging te verwerven stuk grond, echter
zonder resultaat. De Ruig en zijn vrouw moes
ten ook een tijdlang in de botenloods wonen,
omdat hun huis door de Duitsers was gevor
derd. Het torentje van het zuidelijke bad A dien
de hen als uitkijkpost.

Op het eind van de oorlog werden vele bo
ten langs de Eem door de bezetter to t zinken
gebracht, maar enkele leden zagen kans om een
aantal boten op handkarren naar het dorp in vei
ligheid te brengen. Ook lag ‘De Eem’ nog even in
de vuurlinie van Canadezen aan de oostkant en
Duitsers bij de zwembaden aan de westkant.

Eerste naoorlogse jaren

Direct na de oorlog kwam de watersport zeer in
trek, want auto’s om te toeren waren er niet.
Daarom wilde De Ruig van bad A een jachthaven
laten maken; de gemeente Baarn keurde zijn
plan goed. Toen kwam het bestuur van ‘De Eem’
hem vragen, of hij bad B met woning niet aan de
vereniging wilde verkopen. Dat wilde De Ruig
wel op voorwaarde dat hij door bemiddeling van
het bestuur een stuk grond ten zuiden van bad
A kon kopen. De eigenaar van die grond, graaf
van Randwijck, was namelijk een kennis van een
van de bestuursleden. Aldus geschiedde. ‘De
Eem’ kon uitbreiden en kreeg een woning voor
een bootsman en De Ruig had voldoende ruimte
voor een jachthaven. Deze kwam in 1947 gereed
en kreeg de naam ‘Bestevaer’.

Bootsman Ben Nijhuis verscheen; hij bouw
de enkele twaalfvoetsjollen, die de naam van
een prinses kregen. Mede door overname van

een paar boten beschikte de watersportvereni
ging to t circa 1950 over zes twaalfvoetsjollen.

Financieel had men het moeilijk, vooral na
dat de Nederlandse Roeibond de contributie
drastisch verhoogd had. Omdat ‘De Eem’ geen
wedstrijdroeiende vereniging was, had het be
stuur geen zin in die verhoging. Ruim een jaar la
ter kreeg het van de Roeibond een aanmaning
van f  270, een aderlating, maar men wilde van
wege de ‘standing’ graag lid blijven. Gelukkig fi
nancierde Conimex in die tijd af en toe het werk
van de bootsman.

In april 1948 bestond de watersportvereni
ging vijfentwintig jaar, maar er was geen jubile
umfeest. Wel werd gememoreerd dat Gérard
Tegelberg al die jaren voorzitter was geweest.
Helaas overleed hij in 1949 door een ongeval.
Fons Sterneberg volgde hem op en loodste ‘De
Eem’ to t 1960 door de moeilijkste jaren van haar
bestaan.

De jaren vijftig vormen een dieptepunt in de
geschiedenis van de BWV ‘De Eem’. Door een
vaste brug in rijksweg Ai werd de Eem tot op
een hoogte van circa 6,50 m afgesloten, wat
een nadeel voor grote zeilboten is. De kwaliteit
van het water ging door opkomende Amers-
foortse industrieën hollend achteruit. Het zag
pikzwart en op warme dagen kon men de Eem
op honderd meter afstand al ruiken alsof deze
een open riool was! In 1953 werd het zwembad
in de Eem om die reden gesloten. De water
sportvereniging leed toen een tijdlang een kwij
nend bestaan, ook al omdat er weinig leden
tussen dertig en zestig jaar waren.

Onder de bezielende leiding van materiaal
commissaris Brutèl de la Rivière kreeg het
clublokaal een andere vorm en plaats. De vaste-
bankenwherry ‘De Eem’, de oudste boot van de
vereniging, werd verzaagd en vertimmerd tot
een barwand.

Het dertigjarige bestaan werd uitbundig ge
vierd, met een receptie, een rijsttafel (Conimex!)
en een chique dansfeest in hotel Zeiler. De pas
benoemde bootsman De Niet bleek een volleerd

116



De jachthaven van de Baarnse Watersportvereniging lDe Eem'  in de jaren zeventig, aquarel in 1995 gemaakt door
Harry Rentema, jarenlang illustrator van het verenigingsblad 'Eemflits'.
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hofmeester en barman, die in marine-uniform al
les uitstekend verzorgde. Door deze feestelijk
heden beleefde ‘De Eem’ even een opleving: he
le gezinnen toerden over het water. De Niet
wist vele afgeschreven boten met vloeibaar
hout op te knappen, waardoor ze langer mee
konden. Tot eind jaren zeventig lukte het hou
ten boten lang in de vaart te houden dankzij de
‘gouden handjes’ van leden als Jan Bleyerveld,
Frits Caron en Peter van den Heuvel.

Roeien en zeilen door de jeugd

Kinderen van leden konden to t hun drieëntwin
tigste jaar profiteren van het gezinslidmaat-
schap. De meeste junioren waren leerlingen van
Het Baarnsch Lyceum, die gemakkelijk lid kon
den worden, omdat ze niet voorgehangen (als
nieuw lid voorgesteld) hoefden te worden. Van
af zeventien jaar, wanneer ze persoonlijk lid
werden, vond ballotage plaats.

Men overwoog een sloep voor juniorleden
aan te schaffen, maar er was te weinig geld
voor, zodat een bestuurslid werd aangewezen
om de ontbrekende som van ouders los te krij

gen. Regelmatig waren er klachten over het ge
drag van en de materiaalbehandeling door de
jeugd. Dat laatste kwam misschien ook door een
groot gebrek aan instructeurs. Men was ver
stoord over het feit dat de jongeren met zeil-
wherry’s die maar voor een uur gebruikt moch
ten worden, urenlang wegbleven. Ze zeilden er
zelfs mee op de toenmalige Zuiderzee, wat niet
zonder risico’s was! Ook hun soms weinig fat
soenlijke kleding, het afspringen van de steigers
en hun vrijpostige taalgebruik irriteerden de ou
deren mateloos. Maar een bootsman die twee
jonge leden verboden had te gaan roeien, om
dat hij hen ‘niet bekwaam’ achtte, werd door
het bestuur gecorrigeerd. Hij had de jongelui
moeten wijzen op de risico’s, maar had hun -  als
ze per se wilden -  het roeien niet mogen verbie
den! Het ‘fuifroeien’ stond bij de jeugd trouwens
meer in de belangstelling dan het wedstrijdroei-
en. In 1928 werd besloten dat junioren geen offi
cieel lid meer mochten zijn, omdat het onge
wenst was dat zij aankomende junioren konden
voorhangen of introduceren.

In circa 1960 kwam er een grote verandering
bij het jeugdroeien. Men had vernomen dat er
een skiff speciaal voor kinderen vanaf circa tien
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jaar was ontworpen en gebouwd. Drie volwas
sen leden gingen daarmee kennis maken bij ‘de
Hoop’, waar ze een urenlange uitleg kregen.
Omdat er nogal wat jeugdleden waren, leende
men een jeugdskiff van de Nederlandse Roei-
bond, die ‘Taling’ werd genoemd. Een tweede
jeugdskiff, ‘Meerkoet’ genaamd, kon worden
aangeschaft dankzij een subsidie van de provin
cie.

Het lesgeven aan kinderen in een jeugdskiff
is wel wat anders dan hen begeleiden in een
wherry of een andere boot. Het leerproces
wordt door gerichte bewegingsopdrachten, die
zelfstandig volvoerd kunnen worden, in gang
gezet en gehouden.

Na enige reclame kwamen er in de jaren ze
ventig ruim twintig jongeren opdagen om in
structie te krijgen. Jeugdcommissaris Lidy Fikse,
Hennie Bakker en Riet Schipper (roei-instructie),
Jan Rutten (wedstrijdtraining), Carel Frankema
en Jan Bleyerveld (zeilinstructie) hebben zich
enorm voor de jeugd ingezet. Eind jaren zeven
tig namen de jongere leden de instructie aan de
jeugd grotendeels over. In 1978 waren er bijna
tweemaal zoveel jeugdleden als senioren. Een
lustrum later was het juist andersom. Daardoor
was het evenwicht in het ledenbestand terug.

Het verenigingsblad Eemflits

Aanvankelijk werden mededelingen mondeling
of via opgehangen vellen ‘op de roei’ verricht.
Vanwege de toename van het aantal leden ging
vanaf eind 1966 een -  eerst nog gestencild blad,
Eemflits genaamd, verschijnen. Het werd samen
gesteld door Liesbeth Bakker en Pim van Doorn,
snel afgelost door Hennie en Eef Bakker, die ve
le jaren de redactie vormden. Het blad zou vier a
vijf keren per jaar verschijnen. Toen het gedrukt
werd, kwamen er advertenties in om de kosten
te drukken. Erin stond allerlei nieuws over bo
tenaankoop, wedstrijden, bardienst, roeische-
ma’s enz., later afgewisseld met anekdotes en

gedichten. Door het blad werden de artistieke
gaven van een aantal leden bekend zoals de
fraaie poëzie van Cees Roodnat en de sfeervolle
tekeningen van Harry Rentema, later in een
boekje verzameld.

Bijzondere nummers zijn natuurlijk de jubi
leumnummers, vol Baarnse roei- en zeilgeschie-
denis, lustrumprogramma’s, persoonlijke herin
neringen van bijvoorbeeld oud-voorzitters Bob
Meijer (jaren zestig), Ton Lagerweij (jaren ze
ventig), Carel Frankema (jaren zeventig/tachtig)
en Jan Rutten (jaren tachtig en negentig).

Uit die herinneringen blijkt vaak hoe het
Eemgebied in de loop der jaren veranderd is en
helaas zelden ten goede, getuige onder andere
het interview met Riet Burgemeester-Kuyer (58)
uit 1988 met de veelzeggende titel:

Toen de Eem nog mooi was
Waar onze boerderij stond, daar was de Eem het
mooist. (...) En aan de Eemwegkant was de Thee
tuin De Watermolen, een gezellige uitspanning
waar de mensen ook bootjes konden huren. (...)

Och, de Eem is zo veranderd. Wij woonden
met twaalf kinderen op Zuidereind nummer 5.
Daar lag een jaagpad en een eindje verderop een
vrij harde zandbank, waar je zo’n tien meter ver
de Eem in kon lopen. Wij zwommen daar met de
andere kinderen uit de buurt. (...) De roeivereni
ging die later in de plaats van de zweminrichting
kwam kende ik alleen van de ranke bootjes die
voorbij voeren. Dat was een pracht-gezicht. Maar
ze waren in de minderheid vergeleken met al die
zeilboten. Op zondagmiddagen gingen we aan de
dijk zitten en zagen al die boten terugkomen die
naar het Usselmeer waren geweest. (...)

's Winters had m’n moeder een koek-en-
zopietent voor de deur. Daar verkocht ze erwten
soep en chocolademelk. Dan bouwde m’n vader
van rietmatten een tent die van voren open was.
(...) Mijn vader is in café Eemlust geboren. De hele
familie overigens. De beurtschippers losten daar
turf en stenen, later ook kruidenierswaren, zoals
balen suiker, die met paard en wagen naar de
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Zeilen op de Eem omstreeks 1970. Links het gebouw van de oude zweminrichting, in het midden de gebouwen en de
haven van de watersportvereniging.
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kruideniers in Baarn werden gebracht. Van die fo
to met trekschuiten voor het café heb ik nog een
schilderij gemaakt. (...)

We sliepen in de opkamer. Hing ik in de nazo
mer uit het raam, dan zag ik die lichte maan over
de Eem schijnen. Zo mooi en zo romantisch: een
beeld dat ik nooit zal vergeten.

In december 2007 werd Eemflits opgeheven
vanwege het feit dat een website nu eenmaal
veel actueler met informatie is dan een blad dat
slechts vijf keer per jaar verschijnt. Ook werd
het moeilijker om aan leuke roeiverhalen te ko
men. Afgesproken werd dat mededelingen vier
maal per jaar per e-mail aan de leden worden
verzonden. Dat scheelde weer kosten.

Nieuwe impulsen

Omdat steeds meer mensen vanaf eind jaren
zestig meer vrije tijd kregen en meer gingen ver
dienen, gingen ze (meer) aan sport doen. Er was
een groei van 75 naar 155 leden (in 1978), de

contributie was omhooggegaan en een aantal
dertigers en veertigers met bestuurlijke en fi
nanciële ervaring was de gelederen komen ver
sterken. Men gaf eenmaal per jaar scholieren de
gelegenheid om te komen roeien, zodat vele
jongeren zich als lid aanmeldden. Het karakter
van de ‘De Eem’ werd daardoor langzamerhand
minder besloten, al werd er nu gelet op roei-
technische mogelijkheden van de aspirant-
leden.

Midden jaren zeventig trad er een roeicom-
missie aan, die een aantal activiteiten zoals in
structie en wedstrijdroeien startte of reorgani
seerde om de zaken beter te laten verlopen.
Veel wedstrijdroeien met andere verenigingen
was er nog niet bij; wel waren er onderlinge
wedstrijden en dauw-, puzzel- en nachttochten.
Later kwamen er commissies voor materiaal, on
derhoud gebouw en terrein, een wedstrijdsecre-
tariaat en toer-, bar- en kledingcommissies.

De gehele situatie veranderde nog meer, na
dat de kwaliteit van het Eemwater vanaf de ja
ren zeventig verbeterde, doordat er in diverse
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Deelnemers aan regiowedstrijden op de Eem eind jaren
zeventig. Links Marian Delfgaauw, die in 1977 op de
Bosbaan eerste werd in de C-finale voor skiffjunioren
meisjes 17-18; rechts een 'dames dubbel vier'.

' * *  I
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gemeenten rioolwaterzuiveringsinstallaties wa
ren gekomen. Een andere verbetering zat in het
materiaal: in plaats van zware houten boten
kwamen er boten van kunststof. Deze zijn met
een auto of trailer gemakkelijk te vervoeren, zo
dat men meer aan wedstrijden in of buiten de
regio ging deelnemen. En men had in 1977 het
geluk voor een spotprijs twee zo goed als nieu
we C-vieren te bemachtigen.

Ook de zeilen werden lichter: nylon kwam in
plaats van katoen, zodat men zeker tien procent
sneller vooruitkomt. Bovendien krijg je een om
geslagen boot sneller overeind, doordat nylon
geen water opneemt. Grondige kennis van het
wedstrijdreglement is mede een absolute nood
zaak om te winnen. Lichamelijke inspanningen
als uit de boot hangen en in de trapeze staan
helpen daaraan ook mee.

Er werd (en wordt) intensief aan regionale
wedstrijden en de ‘Head of the river’ op de Am-
stel meegedaan -  zeer ten gunste van de team
geest maar weinig aan (inter)nationaal wed-
strijdroeien. Er is namelijk geen fietspad langs
de hele Eem, wat het coachen bemoeilijkt.
Groot was dan ook de vreugde toen Marian
Delfgaauw in 1977 op de Bosbaan eerste werd in
de C-finale voor skiffjunioren meisjes 17-18. In
1980 behaalde Cornelis Vlastuin de eerste plaats
in de skiffs bij de lichte senioren B tijdens de Hol
land Beker-wedstrijden.

De kanalisatie van de Eem bracht in zoverre
verbetering, dat drie nogal scherpe bochten ten
behoeve van de beroepsvaart werden afgesne

den. Daardoor kon een acht (boot voor acht
roeiers met stuurman) worden aangeschaft.
Geen verbetering echter was het feit dat de
overheid beschoeiingen van tropisch hardhout
liet aanbrengen, waardoor de golfslag voor de
watersporters sterker werd. De later geplaatste
stalen damwanden versterken dat effect alleen
maar en bemoeilijken bovendien het op de wal
klimmen. Daarom werden er recentelijk op ver
zoek van de vereniging op bepaalde afstanden
trapjes aangebracht.

Eindelijk een nieuw onderkomen

Jarenlang waren er reparaties en verbouwingen
aan het clubhuis verricht en telkens werd er op
jaarvergaderingen gevraagd, of er geen nieuw
bouw mogelijk was. In 1977 was het zover. ‘De
Eem’ bezat toen 33 boten, een verdubbeling ten
opzichte van 1968 en het aantal leden (117) was
ook fors toegenomen. In het lustrumjaar 1978
zou het aantal roeiers zelfs met 32% stijgen tot
155-

Dit achtte het bestuur een goede basis om
nieuwbouwplannen eindelijk te realiseren, na
melijk een gebouw met voldoende berging voor
boten, goede douche- en kleedgelegenheid en
een recreatieruimte. Het moest een soort chalet
aan de Eem worden. Maar een aantal leden
verzette zich er fel tegen vanwege de financiële
risico’s. Dankzij de overtuigingskracht van de la
tere, voortvarende voorzitter Jan Rutten en
penningmeester Carel Frankema werd in een be
wogen ledenvergadering het besluit to t nieuw
bouw genomen. Er werd een bouwcommissie
samengesteld, contact gelegd met de gemeente
over vergunning, met een bank over financie
ring en met aannemers over de bouw. Om de
kosten te drukken braken de leden het oude ge
bouw zelf af.

Het nieuwe onderkomen kwam in 1981 ge
reed en trok, toen de Eem daarna eens was be
vroren, veel publiek en daardoor nieuwe leden.
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Vanaf die tijd gingen leden deelnemen aan toer
tochten in binnen- en buitenland en een dames-
acht won bij internationale wedstrijden in
Keulen en Wenen. In 1995 was er weer een aan
zienlijke uitbreiding: het verenigingslokaal werd
bijna verdubbeld en er kwam een botenloods
bij. Daarvoor moest het karakteristieke boots-
manshuisje wijken. In 2006 werd er een bouw
commissie benoemd om te onderzoeken, hoe
de huidige huisvestingsproblemen ten gevolge
van de verdere groei kunnen worden opgelost.

Nu, in 2010, roeit en zeilt watersportvereni
ging ‘De Eem’ als nooit tevoren, met 430 leden
en 76 boten, waarbij vele skiffs zijn. Er is goed
contact met de zustervereniging ‘Hemus’ uit
Amersfoort en met de verenigingen in Hilver
sum, Naarden en Weesp.

Bij geschikt weer, vooral in de weekends,
kan men zeil- maar vooral roeiboten van ‘De
Eem’ op het Eemwater zien varen. Deze boten
dragen meestal watervogelnamen, en met een
knipoog, namen als ‘Pekingeend’ en ‘Guus
Geluk’. De watersporters genieten volop van de
stilte en de schoonheid van die lieflijke rivier die
dwars door het Eemland stroomt.

Verantwoording

Met dank aan de heren Feitz, Frankema, Koper,
Roodnat, Rutten en Tegelberg.

Frits Booy was ruim dertig jaar leraar Nederlands

Coach Jan Rutten (links) en Cornells Vlas tuin, die in 1980
de eerste plaats in de skiffs bij de lichte senioren B tij
dens de Holland Beker-wedstrijden behaalde.

aan Het Baarnsch Lyceum. Hij is redacteur van de
tijdschriften 'Baerne' en 'Tussen Vecht en Eem' en
bestuurslid van de Stichting Nationaal Sint Nico-
laas Comité. Hij publiceert over de geschiedenis
van Baarn, het oude kinderboek en Sinterklaas.

Afbeeldingen: Beschikbaar gesteld door de
Baarnse Watersportvereniging 'De Eem' en de
Historische Kring 'Baerne'.

Noot

1. Zie voor Conimex: Frits Booy, 'Conimex, een
'exotische' conservenfabriek te Baarn', in: Tussen
Vecht en Eem, 20 (2002), p. 93-97.
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De Koninklijke Nederlandsche Zeil- en
Roeivereeniging in Muiden

Frans Cladder

— Ki;

m  ¥  T r  i i ■11 f-lJr 'UVf
I

Midden i<f eeuw stimuleerde prins Hendrik de
Zeevaarder (1820-1879) de totstandkoming van
een Nederlandse ‘Roe// en Zeil Club’ met als doel:
het wekken van belangstelling voor het zeewe
zen, het opleiden van zeelieden en het bevorde
ren van de Nederlandse scheepsbouw van roei- en
zeilvaartuigen. Mede als gevolg daarvan vond op
16 december 1847 in het Amsterdamse Odeon de
geboorte van de ‘Nederlandsche Zeil- en Roeiver
eeniging’ plaats. In het volgende jaar werden er al
wedstrijden georganiseerd nabij de Oosterdoks-
dijk, met na afloop een diner in restaurant
‘Zeemanshoop.’ Pas in 1890 kreeg de KNZ&RV
haar eerste haven, aan de Westerdoksdijk, niet
ver van de haven van de 'Zeilvereniging Het IJ',
waar enkele leden eerder een ligplaats vonden.

In 1917 moest er echter al worden verhuisd
naar een terrein bij de sluizen van het Noord-
Hollands kanaal, tegenover het Centraal Station.
De aanleg van de haven op die locatie was zo
kostbaar, dat er geen geld meer was voor het
gewenste clubhuis en het dekhuis van een oud
stoomschip uitkomst moest bieden als noodvoor
ziening.

In deze haven, de Sixhaven, zo genoemd naar
oud-voorzitter Willem Six, bleef de Koninklijke tot
de locatie, midden jaren vijftig, door de gemeente
Amsterdam werd gevorderd in verband met de
bouw van de IJtunnel. De KNZ&RV was deze ont
wikkeling echter voor geweest door de inrichting
van een provisorische haven tegenover de Stich
ting Jachthaven Muiden en het Muiderslot, een
plek gekozen door ondervoorzitter A.E. Dudok
van Heel.

Op 1 mei 1953 werd deze eigen jachthaven,
ontworpen door Ir. Piet C. van Niftrik, officieel ge
opend, tegelijk met het moderne clubgebouw van
de hand van de architect Jan van Erven Dorens.

En nu, meer dan vijftig jaar later, is deze ha
ven en dit -  zojuist gerenoveerde -  clubgebouw
de basis van waaruit de Vereeniging haar activitei
ten onderneemt. Die activiteiten behelzen zeilen -
ook voor de jeugd -  op ‘w ijd’ water; Usselmeer,
Waddenzee, Noordzee en van daaruit op de we
reldzeeën, maar ook dichterbij huis: sloeproeien
rond Pampus en wherryroeien op de Vecht en af
en toe op de Eem.
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De Nieuwe Hollandse Waterlinie
Het geheime wapen van Nederland

Chris W ill en Titia de Zeeuw

Van 1815 to t aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog in maart 1940 was de Nieuwe
Hollandse Waterlinie de ruggengraat van onze nationale defensie. Het oer-Hollandse
defensiesysteem, gebaseerd op een waterhindernis, was de verbeterde voortzetting van de
eens zo succesvolle Oude Hollandse Waterlinie uit 1672. De Waterlinie is het grootste en
duurste infrastructurele project dat ooit in Nederland werd uitgevoerd. Eeuwenlang was de
Waterlinie een goed bewaard militair geheim. Nu dit geheime wapen geen dienst meer doet,
verdient het bijzondere aandacht.

Wat is een Waterlinie?

Een militaire verdedigingslinie is een lineair stel
sel van aaneengeschakelde verdedigingswer-
ken, vaak voorzien van hindernissen. De belang
rijkste hindernis van een waterlinie is natuurlijk
de waterbarrière. Voor een waterlinie wordt een
reeks aaneengesloten stroken polderland onder
water gezet -  geïnundeerd -  en beveiligd door
verdedigingswerken en troepenopstellingen.
Zo’n waterbarrière was drie to t vijf kilometer
breed en slechts 30 tot 60 centimeter diep, knie
hoogte dus. De onder water gezette velden wa
ren zó breed dat de vijand er niet overheen kon
schieten en zó ondiep dat de waterplas onbe
vaarbaar was. Bovendien werden sloten en
greppels in het modderwater onzichtbaar, zo
dat waden verraderlijk was.

Op de kwetsbare punten in de Linie kon de
vijand via rivieren, dijken en hooggelegen gron
den toch in de Linie doordringen. Daarom
werden op deze zogenaamde accessen of toe
gangen forten gebouwd. Vanuit de forten gren
delden de verdedigers met geschut de doorgan
gen af en beschermden ze de inundatiesluizen.
Zo kon men met relatief weinig manschappen
een groot gebied verdedigen. De belangrijkste
bestanddelen van een waterlinie zijn dus water,
forten, geschut en niet te vergeten: gespeciali
seerde manschappen.

Het concept van de Waterlinie
Het concept van een waterlinie dateert al van

1589. Toen kreeg prins Maurits van de Staten
van Utrecht en Holland opdracht om te onder
zoeken hoe de jonge Republiek der Zeven Vere
nigde Nederlanden op een zo efficiënt mogelijke
manier kon worden verdedigd. Een waterlinie
leek de oplossing, waarbij de geografische om
standigheden optimaal werden benut. Daar
waar hoog Nederland overgaat in laaggelegen
poldergebied, is het tamelijk eenvoudig om land
met behulp van sluizen of het doorsteken van
dijken onder water te zetten. Prins Maurits zou
destijds gezegd hebben dat hij het land met be
hulp van zo’n waterlinie en slechts tienduizend
man tegen de ‘gansche werelt’ zou kunnen ver
dedigen.

De ‘papieren tijger’ van de Waterlinie kwam
pas echt in actie op het hoogtepunt van onze
Gouden Eeuw. In 1672, het rampjaar, werd ons
land door een immense overmacht aan Franse
troepen aangevallen. Op het allerlaatste mo
ment besloten de Staten van Holland en stad
houder prins Willem III de Waterlinie in werking
te zetten. De unieke Hollandse formule bleek
een succes. De Waterlinie bracht de Franse op
mars to t stilstand, waarna men besloot om haar
tot hoofddefensie van Nederland te maken.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie

De grond- en waterslag voor de Nieuwe Holland
se Waterlinie werd in de Franse tijd gelegd. De
Waterlinie van 1672 was op geïmproviseerde wij-
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Kaart Nieuwe Hollandse Waterlinie (coll. NHW).
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ze quick en dirty gerealiseerd. Vele dijken moes
ten worden doorgestoken. Onbedoeld kwam zo
veel te veel land onder water te staan, een enor
me economische schade. Om dit voortaan te
voorkomen besloot men het systeem te verbe
teren. De ‘directeur der Hollandse Fortificatiën’,
Cornell's Krayenhoff, schreef in 1796 een plan
voor een nieuwe linie. De samenwerking tussen
militaire en waterstaatkundige ingenieurs moest
daarbij voor een perfect beheersbaar systeem
zorgen.

De nieuwe 85 kilometer lange Linie liep van
Muiden, via Utrecht en Gorinchem naar de Bies-
bosch bij Werkendam. Krayenhoff wilde beslist
de belangrijke garnizoensstad Utrecht veilig
achter de nieuwe Waterlinie, ook om te voorko

Militair te paard in geïnundeerd gebied (co)/. NHW).
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men dat de vijand de waterhindernis zou kun
nen aftappen. In 1811 werden zijn plannen zelfs
door keizer Napoleon goedgekeurd: La ligne de
Naarden a Corcum doit done être considérée com-
me la vraie ligne de l'Empire (De linie van Naarden
tot Corkum moet dus gezien worden als de ware
linie van het Keizerrijk).

Na het vertrek van de Fransen besloot ko-
ning Willem I in 1815 daadwerkelijk to t de aanleg
van de nieuwe Waterlinie voor het splinternieu
we Koninkrijk der Nederlanden. De inrichting
van een optimaal inundatiestelsel en de aanleg
van de onmisbare sluizen en forten duurden
met onderbrekingen van 1815 tot 1885. Dat de
realisatie zo veel tijd kostte, had alles te maken
met de internationale politieke en militair-
technische ontwikkelingen en de ingrijpende in
frastructurele veranderingen in de 19e eeuw.
Oorlogen in onze buurstaten, nieuwe uitvindin
gen op het gebied van geschut en projectielen
en de aanleg van spoorwegen en kanalen dwars
door de Linie vroegen om voortdurende aanpas
singen in het verdedigingssysteem.

Omgerekend naar de huidige maatstaven
werd er ruim 50 miljard euro in de Nieuwe Hol
landse Waterlinie geïnvesteerd. Ter vergelijking:
de kosten van de Deltawerken, die weliswaar in
twintig jaar zijn gerealiseerd, bedroegen onge
veer 20 miljard euro en de Betuwelijn kostte bij-

■ H
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Damsluis in de Vecht, Nieuwersluis (coll. NHW).

na 5 miljard. Nog in de 20e eeuw werd fors geïn
vesteerd in beton en grondwerk. Tijdens de mo
bilisaties van de Eerste en Tweede Wereldoor
log werd een groot aantal veldversterkingen
aangelegd. Loopgravenstelsels, betonnen
groepsschuilplaatsen en mitrailleurkazematten,
groepsnesten, 'vechtwagenversperringen' en
tankgrachten bepaalden het gezicht van de
jongste Waterlinie. De werkzaamheden, met
ups en downs over 125 jaar Waterlinie uitge
spreid, betekenden overigens een flinke econo
mische impuls voor het land. Vele lokale aanne
mers waren verzekerd van vaste inkomsten,
alleen al door het jaarlijkse onderhoud van de
forten en de sluizen.

Driehonderd jaar trouwe dienst

De Nieuwe Waterlinie heeft, in tegenstelling to t
de Oude van 1672, haar defensieve waarde in
oorlogstijd nooit kunnen bewijzen. De Nieuwe

Hollandse Waterlinie heeft nooit onder vuur ge
legen en is nooit in haar geheel geïnundeerd.
Wel is ze driemaal gemobiliseerd geweest: tij
dens de Frans-Duitse oorlog in 1870, vier jaar
lang gedurende de Eerste Wereldoorlog en aan
de vooravond van de Tweede Wereldoorlog.
Een spionagerapport van de Duitse Generalstab
uit 1908 noemde de Hollandse Waterlinie nog
een onoverkomelijke hindernis.

Toen de Duitsers op 10 mei 1940 ons land
binnenvielen, werd de illusie van veiligheid ech
ter wreed verstoord. De strijd concentreerde
zich bij de Crebbeberg. Op 13 mei was een door
braak daar niet langer te voorkomen. Een deel
van ons leger trok zich terug op de Waterlinie.
Een confrontatie daar bleef uit door de inzet van
vliegtuigen, een nieuwe dimensie in de oorlogs
voering. De vliegtuigen van de Duitse Luftwaffe
lieten de Waterlinie links liggen en dropten para
chutisten ver achter de linies. De nieuwe tactiek
met vliegtuigen en luchtlandingstroepen en het
moordende bombardement op Rotterdam bete-
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De Kringenwet

De gordel van forten rond Utrecht is van grote invloed geweest op de ruimtelijke ordening in het
Waterliniegebied. Om een fort heen moet je vrij zicht hebben, anders zie je de vijand niet
aankomen. Een vrij schootsveld was natuurlijk ook essentieel. Toen halverwege de 19® eeuw de
economie begon aan te trekken en steden wilden uitbreiden, leken de verdedigingswerken een
obstakel te worden. Omdat de landsverdediging de hoogste prioriteit verdiende, werd in 1853 de
Kringenwet uitgevaardigd.

In de binnenste kring van 300 meter rond een (belangrijk) verdedigingswerk mochten alleen
objecten van hout worden gebouwd en met toestemming van de Minister van Oorlog. In de
middelste kring van 600 meter mocht to t 50 cm hoogte met steen worden gebouwd, daarboven
moest het verbrandbaar zijn. In de buitenste kring, 1000 meter rond het werk, mocht wel in
steen worden gebouwd, maar bij oorlogsdreiging konden alle opstallen zonder meer worden
geruimd; de houten huizen zouden dan worden platgebrand.

De Kringenwet was to t 1951 van kracht en werd pas in 1963 definitief ingetrokken. Utrecht
bouwde wel nieuwe woonwijken en industrieterreinen maar de Verboden Kringen beletten
uitbreiding in oostelijke richting. Om die reden treffen we in de schootsvelden van de buitenste
fortengordel rond Utrecht hoofdzakelijk bebouwing aan van na 1951.

kenden het begin van het einde van het eeu
wenoude verdedigingssysteem. Alleen voor
grondtroepen en zwaar materieel zou de Water
linie nog een lastige hindernis kunnen vormen.
Na de Tweede Wereldoorlog speelde de Waterli
nie geen prominente rol meer en stierf een stille
dood. Pas in 1951 werden veel onderdelen van
het bijzondere defensiesysteem gedeclassifi-
ceerd, waarmee de opheffing van de Linie een
feit was. Na ruim driehonderd jaar trouwe
dienst werd de Waterlinie van verdere deelna
me aan de bewapeningswedloop uitgesloten.

Het geheim van de Waterlinie

Schijnbaar willekeurig liggen de restanten van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie nu verspreid in
het landschap. Ze zijn deels verborgen: ze vallen
niet op en zijn nauwelijks of niet zichtbaar. Maar
de ligging van de verschillende onderdelen van
de Linie is zeker niet toevallig. Er bestaat een
historisch gegroeide organisatorische samen

hang en een onderliggende structuur in het
landschap die niet zonder meer zichtbaar is. In
die niet-zichtbare organisatie en de bijna on
zichtbare structuur van dat militaire landschap
schuilt het ware geheim van de Waterlinie. Hier
openbaart zich het virtuele karakter van de Li
nie. Want door de nauwgezette achterliggende
(geheime) organisatie zijn de voorwaarden ge
schapen om het systeem in werking te laten tre
den.

Het geheim van de Waterlinie is: ze is er wel,
maar je ziet haar niet! De Waterlinie wordt pas
zichtbaar, wanneer ze daadwerkelijk in werking
wordt gesteld. In die zin is de zichtbaarheid van
de Linie nog hetzelfde als bijvoorbeeld een
eeuw geleden. Tegenwoordig zijn de forten en
betonnen bunkers de meest zichtbare en tast
bare objecten van het voormalige militaire stel
sel. Ze waren verboden terrein voor de burger,
stonden niet op de civiele kaart en er mocht niet
worden gefotografeerd. Zelfs de meeste militai
ren die op de forten werkten, kenden de ins en
outs van de forten niet.
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Vele van de waterstaatkundige werken zijn van
af de openbare weg weliswaar zichtbaar; ze zijn
in ons polderlandschap als het ware altijd van
zelfsprekend aanwezig geweest. Maar van een
deels militaire functie van de sluizen had de ge
middelde Nederlander geen benul. De (virtuele)
inundatie- en schootsvelden waren nimmer
zichtbaar. Ze bestonden slechts uit de jaar in,
jaar uit geëxploiteerde weidegronden en het
bouwland. Een enkele bewoner van de streek
kreeg mogelijk te maken met de Kringenwet,
die een vrij schootsveld moest garanderen. Het
verkrijgen van een bouwvergunning stuitte dan
op bijzondere bezwaren. Alleen de direct ver
antwoordelijke autoriteiten en militairen waren
bekend met de werking van het bijzondere de
fensieve systeem als geheel.

Zo is het verhaal van de Hollandse Waterlinie
de geschiedenis geworden van een grootschalig
defensiesysteem in een langgerekt polderge
bied in het midden van ons land. Een uniek sys
teem dat alleen gerealiseerd kon worden van
wege de natuurlijke omstandigheden van ons
laaggelegen land. Het is het bijzondere verhaal
van de gebruikmaking van de oerelementen:
water, aarde en vuur en in zekere zin, psycholo
gisch gezien, ook lucht.

Toekomst

Sinds 2000 werken de overheid en betrokken
ondernemers gezamenlijk aan de toeristische en
recreatieve ontwikkeling van de Waterlinie. De
Nieuwe Hollandse Waterlinie is een Nationaal
Landschap. Daarnaast heeft minister Plasterk de
aanwijzing van de Waterlinie als rijksmonument
in gang gezet. Dit betekent dat nagenoeg alle
bouwwerken beschermd worden. Hiermee
wordt de Hollandse Waterlinie met haar 46 for

ten, vijf vestingsteden en honderden bunkers,
sluizen en dijken het grootste monument dat
Nederland rijk is. Het doel is van de Nieuwe Hol
landse Waterlinie een herkenbare ruimtelijke
eenheid te maken, de Waterlinie in de hoofden
en harten van het grote publiek te krijgen en
zorg te dragen voor een duurzame, maatschap
pelijke en waar mogelijk economische benutting
van de Linie. Hiervoor werkt het Projectbureau
Nieuwe Hollandse Waterlinie samen met heel
veel partijen. Het is een interdepartementaal
project waarbij vijf betrokken departementen
samenwerken met vijf provincies, 26 gemeen
ten, drie waterschappen, maatschappelijke or
ganisaties, eigenaren, private partijen, onderne
mers en burgers.

De ondernemers in de Waterlinie zijn weer
vertegenwoordigd in de zogeheten Loges
Noord, Midden en Zuid. Hierin werken verschil
lende soorten ondernemers samen aan product
ontwikkeling en naamsbekendheid van de Hol
landse Waterlinie met als doel het stimuleren
van de economie in de regio. Het goed bewaar
de postmilitaire landschap verdient het om in de
toekomst een prominente plaats in te nemen.
Niet alleen als een vlek op de kaart van Neder
land, maar als gedeeld geheim in de beleving
van ons allen.

In de rubriek Vaar-, fiets- en wandelroutes (p. 138
e.v.) in dit boek is door de auteurs een uitgebrei
de Waterlinietocht beschreven. Meer informatie
over de Nieuwe Hollandse Waterlinie is te vin
den op www.hollandsewaterlinie.nl

Drs. Chris Will en Titia de Zeeuw zijn medewer
kers van het Projectbureau Nieuwe Hollandse Wa
terlinie voor kennis & educatie, communicatie en
marketing.
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Water in buitengewone omstandigheden
Het Korps Mobiele Colonnes en de nooddrinkwatervoorziening

Wim Smeets

Drinkwater is essentieel om te kunnen overleven en speelt ook bij de productie van
uiteenlopende zaken een essentiële rol. Zowel in oorlogs- als vredestijd is
drinkwatervoorziening van groot belang. De Nooddrinkwaterleidingvoorzieningcompagnie
was een eenheid van de Koninklijke Landmacht die in de jaren 1973-1993 was ondergebracht
binnen het Korps Mobiele Colonnes en gehuisvest in de Legerplaats Crailo. Zij moest een
oplossing bieden voor dit probleem.

Korps Mobiele Colonnes

In 1952 werd de wet op de Bescherming Bevol
king afgekondigd. 'Onder Bescherming Bevol
king verstaat de wet het geheel van niet-
militaire maatregelen to t bescherming van de
bevolking en haar bezittingen zomede van de
bezittingen van de openbare lichamen tegen de
onmiddellijke gevolgen van oorlogsgeweld.' Het
ging hier dus om een zuiver civiele organisatie.
Er werd overgegaan to t de vorming van kringen
als overkoepelende organisatie die meerdere
steden en dorpen in zich verenigde.

Daar een kring van huisuit in de meeste ge
vallen niet beschikt over voldoende personeel
en materiaal om de gevolgen van een ramp vol
doende te bestrijden, werden regels van kracht
betreffende de onderlinge bijstand. Om niet het
gevaar te lopen dat bij onderlinge bijstand een
ramp in de eigen kring door het uitlenen van het
potentieel niet kon worden bestreden, werd ge
zocht naar een aanvullende landelijke organisa
tie.

De eenheden van deze organisatie moesten
snel verplaatsbaar zijn om op zwaartepunten in
gezet te worden. In 1954 werd besloten om de
Rijks Mobiele Colonnes op te richten. De bedoe
ling was om deze colonnes te bemannen met
vrijwilligers. De vrijwilligheid onder de burgerbe
volking was echter zo gering dat deze colonnes
nooit van de grond zijn gekomen. Een unieke
oplossing werd in 1955 bedacht door de mobiele
bijstand voor de Bescherming Bevolking uit een

equipage van militairen te laten bestaan. Hier
voor werd geput uit reserve- en militiepersoneel
van land-, zee- en luchtmacht, met de eerste oe
fening achter de rug, dat nog geen mobilisatie-
bestemming had.

Na ruim vier jaar vormden de Mobiele Colon
nes het vierde krijgsmachtdeel, bestaande uit
een Colonne Brandweer, een Colonne Opruim
en Reddingsdienst en een Colonne Geneeskun
dige Dienst. Tot het laatste onderdeel behoorde
een peloton met drie waterzuiveringsinstalla
ties, die circa 30 m3 betrouwbaar drinkwater per
uur konden leveren. De organisatie van dit pelo
ton was erop berekend dat er continu geduren
de dagen achtereen gewerkt kon worden. In
1963 werd besloten om de mobiele colonnes on
der te brengen bij de Koninklijke Landmacht.
Vanaf dit moment heetten zij het Korps Mobiele
Colonnes.

Nooddrinkwaterleidingvoorzieningcompagnie

In 1975 werd een taak aan dit Korps toege
voegd, de nooddrinkwaterleidingvoorziening.
De overheid was toen van mening dat er maat
regelen getroffen moesten worden om de
drinkwatervoorziening in 'buitengewone om
standigheden' veilig te stellen. Bij het toenmali
ge Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhy
giëne viel de keus op het Korps om uitvoering te
geven aan een deel van de regels.

Binnen de Nederlandse defensie was er niet
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Foto 1: Oefening met transport van buizen.
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voldoende kennis aanwezig om het nooddrink-
waterleidingsysteem te kunnen ontwerpen, te
installeren en te bedienen. Bij de Duitse Bundes-
wehr had men die kennis wel paraat, zij het dan
voor transport van brandstoffen. Zij had een
pijpleidingsysteem voor benzine, diesel en kero
sine ten behoeve van de krijgsmachtonderdelen
van de NAVO die de grens met de vijandige
Oostbloklanden moesten beveiligen en verdedi
gen.

Na het volgen van een cursus in Duitsland
werd overlegd met het Ministerie van Volksge
zondheid en Milieuhygiëne wat moest worden
aangeschaft. Het ministerie stelde de voorwaar
den op waaraan het nooddrinkwaterleidingsys-
teem diende te voldoen. Een bevolking van
700.000 mensen moest van nooddrinkwater
kunnen worden voorzien, waarbij het water van
een ander drinkwaterbedrijf (vanaf grote af
stand) afkomstig was. Hiervoor was het volgen
de noodzakelijk:
• Grote pompen om grote hoeveelheden

drinkwater over grote afstand te verplaat
sen door middel van pijpleidingen.

• Metalen pijpleidingen van 6 m met een tota
le lengte van 50 kilometer, voorzien van
snelkoppelingen, om water over grote af
standen te transporteren (foto 1).

• Kleinere pompen om het water in het stede
lijk gebied naar de afnamepunten te bren
gen en reduceerventielen om het water op
de juiste druk te houden bij de aftapkranen.

• Distributieleidingen met een totale lengte
van 30 km om het water in het stedelijk ge
bied te vervoeren naar de aftapkranen.

• Voorraadtanks van 10 m3 tot 45 m3 om zie
kenhuizen en dergelijke van drinkwater te
voorzien. Deze tanks werden bovenop het
gebouw gelegd en aangesloten op het be
staande net van het ziekenhuis, zodat men
overal van binnenuit water kon afnemen.

• Allerlei attributen, nodig voor een goede
drinkwaterverzorging, waaronder afsluiters,
reduceerventielen en verscheidene soorten

129



bochten voor alle andere doorsneden van
de leidingen, overspanningen om wegen te
kruisen, flexibele leidingen om het distribu
tienet sneller aan te kunnen leggen (foto 2).

• Aftappunten (foto 3).
• Vrachtauto's en personenauto’s voor het

vervoer van materiaal werden niet aange
kocht. Bij optredende calamiteiten zouden
deze voertuigen worden gevorderd.

Oefeningen
In de legerplaats Crailo bij Laren was beroeps-
personeei aanwezig voor onderhoud, reparatie
en training van reservisten en herhalingsplichti-
gen. Geregeld oefenen binnen de kazernepoor
ten van de legerplaats Crailo hield de optimale
inzetbaarheid op peil.

Voor enkele aspecten kon daar niet worden
getraind, zoals het kruisen van een drukke ver
keersweg door middel van een overspanning en
het leggen van leidingen voor inritten van hui
zen en bedrijven. Daarvoor werd uitgeweken
naar elders en vonden ook oefeningen plaats
rond de legerplaats Crailo en op de Bussummer-
heide. Deze waren er vooral op gericht om het
materiaal over een langere afstand te testen.
Soms ging er iets fout. Zo werd bij het bouwen
van een wegoverspanning met stalen piketten
de telexverbinding van Nederland met Duitsland
vernield. De bevoegde instantie had niet door
gegeven dat er in de bodem (geheime) telexlei-
dingen lagen. Eveneens werd ervaring opge
daan in Bunschoten, door zoveel mogelijk
verschillende aspecten van het nooddrinkwater-
leidingvoorzieningennet langs openbare wegen
aan bod te laten komen.

Calamiteiten en andere hulp
Bij een dijkverzwaring in Streefkerk aan de Lek
in 1984 zakte de dijk ’s nachts over een lange af
stand door de onderliggende veenlaag. In deze
dijk lag een transportleiding voor drinkwater
voor Streefkerk. De bevolking van Streefkerk
zat nu zonder drinkwater, ’s Ochtends om acht

uur werd een vergadering belegd op het bureau
van de commandant Korps Mobiele Colonnes
met vertegenwoordigers van het RIVM, het wa
terbedrijf en personeel van de Nooddrinkwater-
leidingvoorzieningcompagnie. De transportlei
ding voor het drinkwater in Streefkerk was over
enkele honderden meters weggezakt en gebro
ken.

Al snel werd duidelijk dat een oplossing met
materieel van de compagnie goed en snel te
doen was. Alle benodigde materialen lagen in de
magazijnen. Er werd besloten beroepspersoneel
van brandweer, reddingsdienst en chauffeurs
van de rijopleiding in te zetten, onder leiding
van het opgeleide beroepspersoneel van de
compagnie. Binnen een uur vertrok een groep
chauffeurs, voorzien van laadbrieven, naar de
magazijnen voor het ophalen van de benodigde
apparatuur en materiaal. Daaronder bevonden
zich ook aansluitflenzen, die op de flenzen van
het leidingnet konden worden aangesloten.

Direct na aankomst in het dorp werd op
twee plaatsen in het bestaande net een aanslui
ting met een afsluiter gemaakt met daartussen
buizen. Aan het begin van de nieuwe transport-
buizen kwam een pomp te staan met groot ver
mogen om het water van de nodige druk te
voorzien. Er lagen twee buizen naast elkaar om
aan de juiste capaciteit te komen. In de namid
dag was het karwei geklaard en kon het RIVM
beginnen met de controle van de kwaliteit van
het drinkwater. Aan het begin van de avond
werd het systeem veilig verklaard en stroomde
er weer drinkwater door de leidingen in Streef
kerk! Een nuttige operatie in vredestijd.

Een ander verzoek om bijstand kwam van de
organisatoren van de grote landbouwtentoon
stelling ‘Landbouw 82’ op het terrein van de Fle-
vohof in Oostelijk Flevoland. Flierbij ging het om
het aanleggen van een drinkwaterleiding voor
de bezoekers en een voorziening voor al het vee
dat aanwezig zou zijn. Binnen twee dagen was
het hele systeem compleet en bruikbaar (foto
2)-
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Foto 2: Nooddrinkwatervoorziening op de tentoonstelling ‘Landbouw '82'  op de Flevohof.
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Van geheel andere aard was de inzet bij de Am-
stelbierbrouwerij. Daar moesten de watertoe-
voerleidingen in de brouwerij gereinigd worden,
maar de productie mocht niet onderbroken
worden. Ook hier schoot de compagnie te hulp
en legde binnen de brouwerij noodleidingen
aan. Een leuke bijkomstigheid voor de soldaten
was dat de noodleiding elke dag gecontroleerd
diende te worden en de soldaten dientengevol
ge telkens ieder met een gratis kratje bier terug
keerden.

Voorzieningen in steden en dorpen
Weinig bekend is dat op veel plaatsen in Neder
land permanente voorzieningen aanwezig wa
ren om in tijden van nood middelen voor onder
komens beschikbaar te hebben.

Vanaf de jaren zestig moesten alle parkeer

garages en flatgebouwen in Nederland zodanig
stevig gebouwd worden dat de onderste laag
van de flatgebouwen en de gehele parkeergara
ges in te richten waren als schuilkelders. In de
parkeergarages waren noodbedden en dekens,
noodrantsoenen en nooddrinkwater aanwezig
in aparte ruimten. Ook waren de parkeergara
ges in geval van nood afsluitbaar en uitgerust
met luchtverversinginstallaties die door grote
zand- en koolstoffilters lucht aanzogen en de
garage onder overdruk hielden met schone
lucht.

Opheffing

In het kader van de Rampenwet werd de verant
woordelijkheid voor noodwater en nooddrink-
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Foto y  Kranen zijn gereed om water af te tappen.
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waterleidingvoorzieningen de verantwoordelijk
heid van drinkwaterleidingenbedrijven en ge
meenten. Op 1 januari 1993 werd het Korps Mo
biele Colonnes opgeheven; dit betekende ook
het einde voor de compagnie en daarmee het
verdwijnen uit Crailo. Het materiaal van de com
pagnie werd opgedeeld en overgedragen aan
de drinkwaterbedrijven, zodat deze het konden
gebruiken bij eventuele calamiteiten.

Wim Smeets was majoor bij de Koninklijke Land
macht. Van 1976 tot 1983 vervulde hij als eerste
luitenant en kapitein de functie van (plaatsver
vangend) commandant bij de Nooddrinkwaterlei-
dingvoorzieningcompagnie. Hij is sinds 1995 re
dacteur van het blad Het Vogeljaar.

Foto's: M.G. van Denderen, majoor b.d.
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Archivalische bronnen voor de
landschapsgeschiedenis van de Eempolders

Margriet Mijnssen-Dutilh

Landschapsgeschiedenis begint met waterstaatszorg. Zonder menselijk ingrijpen in de
waterhuishouding kan poldergrond niet droog blijven, want van nature is het geen vaste
grond, maar moeras. Onze voorouders waren zich dat maar al tegoed bewust: elk jaar

opnieuw moest het moeras in het voorjaar worden drooggelegd om de grond te kunnen
gebruiken voor landbouw. In de w inter lag de waterstaatszorg stil en werd het land weer
moeras. Om dit steeds terugkerend proces van droogmaking in goede banen te leiden hebben
de grondeigenaren waterschappen gevormd.

In Eemland gebeurde dat vrijwel altijd op parti
culier initiatief, waarbij de door de grondeigena
ren onderling gemaakte afspraken achteraf
door de overheid werden bekrachtigd om ze af
dwingbaar te maken. De waterschappen zijn in
de loop der eeuwen geleidelijk steeds verder ge
fuseerd, totdat het hele Valleigebied nu binnen
één waterschap is komen te liggen, het Water
schap Vallei & Eem. Volgens de Archiefwet is dat
waterschap ervoor verantwoordelijk dat de ar
chieven van al die vroegere, nu opgeheven wa
terschappen in goede en geordende staat wor
den bewaard en voor elke belangstellende te
raadplegen zijn. Daarom zijn de archieven on
dergebracht bij Archief Eemland, waar zij op
werkdagen in de studiezaal kunnen worden in
gezien.

Wie op de website www.archiefeemland.nl
systematisch zoekt naar waterstaatsarchieven
krijgt een overzicht van 70 archieven, waaron
der alle 59 waterschapsarchieven van Vallei &
Eem. Maar toch zijn dit nog niet alle bronnen
voor de geschiedenis van de waterstaatszorg.
Ook de gerechts- en stadsbesturen hadden
daarin vroeger een taak en wie de geschiedenis
van de waterstaatszorg in Eemland wil bestude
ren, zal ook hun archieven daarbij moeten be
trekken. Het feit dat de meeste archieven uit de
regio nu bij Archief Eemland zijn ondergebracht,
maakt het gemakkelijker om ze in onderlinge sa
menhang te bestuderen.

Ordening
Daarbij moet men bedenken dat archieven vroe

ger meestal geordend werden in series van ge
lijksoortige stukken zoals besluiten of resoluties
van het bestuur en rekeningen. Daarnaast wer
den soms wel dossiers gevormd over specifieke
zaken of onderwerpen, maar dat gebeurde al
leen over langlopende en/of ingewikkelde aan
gelegenheden. Wie op de website met een tref
woord zoekt, moet bedenken dat hij alleen die
dossiers op zijn scherm krijgt, waarbij dat tref
woord in de beschrijving voorkomt. De series,
die het trefwoord vrijwel nooit in hun beschrij
ving hebben, komen zo niet tevoorschijn. Toch
bevatten juist die archiefstukken dikwijls de be
langrijkste informatie. De raadpleging ervan is
bewerkelijk, maar wie naar volledigheid streeft
bij zijn bronnenonderzoek, kan er niet omheen
om ook de resolutie- of notulenboeken van de
besturen en de rekeningen van hun financieel
beheer door te nemen.

Betekenis voor Eemland
Uit de tijd waarin de vorming van het huidige
landschap in de Eempolders is begonnen, zijn
maar enkele schriftelijke bronnen overgeleverd.
De oudste en waarschijnlijk ook bekendste is de
oorkonde van de schenking van Karei de Grote
aan de Domkerk van Utrecht uit het jaar 777,
waarin de Eem wordt aangeduid als een alveus.
Dat Latijnse woord betekent letterlijk
‘buikvormige uitholling’ en daarvan afgeleid ook
bassin, brede bedding of bekken. Daaruit mag
worden afgeleid dat de rivier toen niet in zijn
huidige vorm bestond.

Kort na het jaar 1000 wordt het landschap
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Kaart van het Waterschap Vallei & Eem, met daarin de primaire waterkeringen -  de voormalige zeedijken en de be
langrijkste watergangen, i.c. beken en kanalen (Waterschap V&E, bewerking TVE).
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Primaire waterkering
Water Plaatsen
Wegen Zand/Duinen
Snelweg Heide
Spoorweg -  Bos

ten noorden, oosten en zuiden van de Heiligen
berg in Leusden door een kroniekschrijver om
schreven als een ‘ononderbroken en zeer breed
moeras’. De Heiligenbergerbeek aan de west
kant noemt hij een ‘modderige stroom’. Dat hele
moeras blijkt in 1280 Eemland genoemd te wor
den, dat is inclusief het gebied van het huidige
Leusden, Woudenberg en zelfs Renswoude of
wel het hele Utrechtse gedeelte van de Vallei.
Het ligt voor de hand in dat Eemland de vroege
re, nu drooggelegde Eem te zien. Het water uit
het Eemmoeras is door mensenhand terugge
bracht to t de door het gebied lopende beken en
de huidige Eem is ook zo’n beek.

De latere archiefbronnen bevestigen dit

beeld. Juist omdat waterstaatsprobiemen hard
nekkig zijn en steeds op dezelfde plaats terug
komen, kan uit latere gegevens veel worden af
geleid over de vroegere toestand van het land.
Als de mens geen zorg meer besteedt aan de
waterhuishouding, keert het moeras snel terug.
Dat is zo to t op de dag van vandaag. Dit beeld
komt door de eeuwen heen consistent naar vo
ren uit de archiefbronnen. Daarom zijn ook late
re bronnen van belang voor de vroege geschie
denis van Eemland.

Drs. M. Mijnssen-Dutilh is archivaris Waterschap
Vallei & Eem bij Archief Eemland.
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Nieuws over archieven van het
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Jan Blom

Deze bijdrage geeft een kort overzicht van de nieuwe hulpmiddelen en gebruiksmogelijkheden
voor historisch onderzoek in de waterschaparchieven. Voor belangstellenden staat op de
website van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV),
www.agv.nl/historisch_archief, een webspecial met een selectie van kaarten, tekeningen en
foto's over het gebied tussen Vecht en Eem.

Onbenutte bronnen

In de tijdschriften van de regionale en lokale his
torische verenigingen in het werkgebied van het
hoogheemraadschap verschijnen regelmatig pu
blicaties waarin water en land aan de orde ko
men. Tot nu toe is er voor de artikelen veel ge
bruik gemaakt van oudere publicaties en van
archieven van gemeenten. De archieven van de
waterschappen zijn echter veel minder geraad
pleegd. Daardoor is er nog veel onbenut bron
nenmateriaal.

Naast de interne onderzoeken voor het
waterschap hebben de afgelopen jaren verschil
lende belanghebbenden van buiten het water
schap hun weg kunnen vinden naar de archie
ven van het waterschap. Dat gebeurde voor
onderzoek met een beperkt particulier belang,
bijvoorbeeld op zoek naar informatie over fami
lieleden in het verleden of over kwesties rond ei
gendommen of belangen van particulieren te
genover het waterschap bij de uitvoering van
waterwerken. Bekend zijn de dijkafschuiving in
Wilnis, de plannen met Groot Mijdrecht en de
Horstermeer en de restauratie van de Vecht.

Ook direct betrokken externe klanten kun
nen over deze zaken zelf de archieven inzien.
Tenslotte is er een kleine groep onderzoekers
met een maatschappelijk onderwerp van onder
zoek met als doel een publicatie voor een bre
der publiek. Voorbeelden zijn een onderzoek
naar conflicten over afwatering door de Zuider-
sluis van 's-Graveland (zie elders in dit nummer;
red.) en naar de financiering van de Zuiderzee-
dijken. Ook waren er onderzoeken naar de ont
wikkeling van de vervening rond Loosdrecht,

waterbeheer in Diemen, of naar specifieke ge
malen of buitenplaatsen, een studie naar water
wegen in het Gooi, de vroegste ontwikkeling
van polder Dorssewaard en een inventarisatie
van cultuurhistorisch waardevolle bouwwerken
voor het waterbeheer in diverse gemeenten.

Wie belangstelling heeft voor deze en ande
re publicaties kan deze op werkdagen inzien bij
het Historisch Archief van AGV, Korte Oudeker-
kerdijk 7,1096 AC Amsterdam (op afspraak, tel.
088-939 4000).

Historisch Archief AGV op internet

Door het aanbieden van informatie via internet
kunnen klanten op elk moment kennis nemen
van de inhoud van het waterschapsarchief. Dat
biedt mogelijkheden om belangstellenden, die
anders niet zo gauw een bezoek brengen aan
het waterschapsarchief, wel kosteloos inzage te
geven in historische teksten met achtergronden
over het werk van de waterschappen in het ver
leden. Dat zijn bijvoorbeeld de algemene en
bijzondere reglementen, de keuren of politiere-
glementen van de polderbesturen en water
schappen met een omschrijving van hun taken.

Ook zijn opgenomen de handgeschreven no
tulen van de dagelijkse en algemene besturen
van de afzonderlijke waterschappen. Daarnaast
zijn allerlei teksten met grote verschillen tussen
de waterschappen met gegevens die bewaard
zijn voor historisch onderzoek: bestekken van
bouwwerken voor het waterbeheer zoals dij
ken, gemalen en sluizen. Verder zijn er teksten
met rapporten van zeer uiteenlopende onder-
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Overzichtskaart van rechtsvoorgangers van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (bewerking redactie).
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.......  Hhs Amstel en Vecht 1991-1996

zoeken voor juridische procedures, bestuursher-
vormingen en andere veranderingen bij water
schappen die incidenteel to t grote maatschap
pelijke beroering aanleiding hebben gegeven.

Rechtsvoorgangers
Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
is na een proces van fusies de rechtsopvolger

van een lappendeken van voormalige kleine wa
terschappen en polderbesturen. De historische
archieven van deze rechtsvoorgangers zijn met
de vestigingsplaats van het huidige bestuur en
de medewerkers in 2005 verhuisd van Hilversum
naar Amsterdam. Voorbeelden van voormalige
waterschappen ten oosten van de Vecht zijn on
der andere: Noord- en Zuidpolders beoosten
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Muiden, Keverdijksche Polder, ’s-Gravelandse
Polder, Polder Kortenhoef, Horstermeerpolder,
Spiegelpolder, Blijkpolder, Waterschap Drecht &
Vecht, Zuiveringschap Amstel- en Gooiland.

Voor wie het verleden wil bestuderen in de
archieven van waterschappen is het, zoals bij ve
le andere organisaties, altijd noodzakelijk om te
weten in het gebied van welk voormalig bestuur
men onderzoek wil doen en in welk tijdvak.

Op bijgaande kaart is te zien welke gebieden
van rechtsvoorgangers op het terrein van het
waterbeheer deel uitmaken van het Hoogheem
raadschap AGV. Deze gebiedskaart staat met
een stamboom ook op de website van AGV met
extra mogelijkheden om lagen met informatie
interactief in- en uit te schakelen en vervolgens
in te zoomen op details van de grenzen binnen
het werkgebied. De stamboom op de website
laat in een oogopslag zien welke besturen van
gebieden vroeger zelfstandig waren. De archie
ven zijn in beheer gekomen van het hoogheem
raadschap als hun rechtsopvolger. De opgehe
ven besturen die links op de stamboom staan
zijn in de loop van de tijd een onderdeel gaan
vormen van grotere eenheden die rechts staan.
De stamboom biedt een hulpmiddel om te we
ten welke delen zijn opgegaan in het grotere ge
heel.

Op de website van ACV staan de links naar
downloads op de pagina 'Zoeken in het archief'.

Archieftoegangen
Op de website van het hoogheemraadschap is al
enkele jaren een toegang opgenomen naar de
informatie over de bewaarde archieven van de
rechtsvoorgangers. Hoewel dit al langer op in
ternet voorhanden is, hebben heel veel mensen
nog niet de weg gevonden naar deze bron voor
historisch onderzoek. Daar staan algemene aan
wijzingen en hulpmiddelen die nodig zijn om te
weten hoe men als belangstellende informatie
kan raadplegen in de archieven.

Het bezoekersreglement geeft de regels aan
die gelden voor het ter inzage krijgen van origi

nele stukken en voor het maken van reproduc
ties. Er is een compleet archievenoverzicht met
bijzonderheden van alle polders die in beheer
zijn van AGV of er zijn verwijzingen opgenomen
naar andere beheerders. Van een groot aantal
archieven staan tevens de archiefinventarissen
integraal op internet. Daarmee heeft de bezoe
ker direct en snel een systematisch overzicht
van de beschrijvingen van alle archiefbestandde
len die bewaard zijn gebleven met daarna infor
matie over de looptijd en het nummer waarmee
men het bestand kan aanvragen voor raadple
ging-

Op de website van ACV staat op pagina
'Online zoeken’ een overzicht van archieftoegan
gen.

Gedigitaliseerde documenten
De afgelopen jaren is het Historisch archief van
AGV begonnen meer papieren bestanden digi
taal aan te bieden. Er is een begin gemaakt met
het tonen van waardevolle historische kaarten
van het werkgebied en van technische tekenin
gen. De opzet was om via internet belangstel
lenden die op zoek zijn naar historische informa
tie over de waterschappen een hulpmiddel aan
te bieden om te weten wat voor soort bestan
den beschikbaar zijn in de archieven.

Een volgende stap was het aanbieden van
digitale scans van de bewaarde historische
teksten die to t nu toe uitsluitend ter inzage wa
ren tijdens openingstijden in de leeszaal van het
historisch archief van het waterschap in Amster
dam. Ook de komende jaren zullen nieuwe
scans van teksten op de website worden aange
vuld.

Op de website van ACV zijn scans van teksten
te vinden onder 'Zoeken in het archief', 'Scans van
teksten'.

Jan Blom is archivaris van het Hoogheemraad
schap Amstel, Gooi en Vecht.
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Wandel-, fiets- en vaarroutes tussen Vecht & Eem

Wat is er mooier dan na het lezen van de artikelen met de fiets, te voet, of zelfs varend op
verkenning te gaan in het Vechtplassengebied, het G ooi en Eemland. Er is -  op enkele
uitzonderingen na voor gekozen -  om zelf routes te gaan samenstellen. In alle gebieden lopen
al voldoende al dan niet gemarkeerde routes, waarin de in dit themanummer beschreven
zaken herkenbaar zijn.

Waterlinietocht van Muiden naar Maarssen

In de wintermaanden overnachten de be
schermde vleermuizen op de forten van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dan zijn de mees
te forten gesloten. In de maanden mei to t en
met september zijn in veel forten rondleidingen
mogelijk. Voor fietsers, wandelaars en water
sporters zijn mooie recreatieve routes uitgezet.
Op sommige forten kan je overnachten, zoals
Fort Spion, Fort aan de Klop, Werk aan de Korte
Uitweg of Fort Vuren.

Ook zijn er musea, zoals het informatiecen
trum Hollandse Waterlinie op Fort bij Vechten,
het Nederlands Vestingmuseum in Naarden, de
Oudheidskamer Vreeswijk, het Muiderslot en Slot
Loevestein. We nemen u graag mee op ontdek
kingstocht door het noordelijk deel van het Nati
onaal Landschap van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie langs de Vecht tussen Muiden en
Maarssen.

De vesting Muiden
Zowel in de Oude als in de Nieuwe Hollandse
Waterlinie was er voor Muiden een belangrijke
rol weggelegd. Samen met Naarden en Weesp
vormde deze vesting driehoek de beschermen
de voorpost van Amsterdam. Bij het onder wa-
terzetten werd Zuiderzeewater ingelaten via de
Zeesluis naar de Vecht. De hoofdfunctie van
Muiden was de bewaking van de Zeesluis.

Wie Muiden bezoekt mag het Muiderslot ei
genlijk niet overslaan. Het huidige kasteel is niet
meer het slot van Floris V; dat werd eind 13*
eeuw gesloopt door de bisschop van Utrecht.

De nieuwbouw vond plaats rond 1370. Als rijks
museum werd het bij een restauratie midden
20e eeuw hoofdzakelijk in zeventiende-eeuwse
stijl ingericht. De tuinen zijn ook weer terugge
bracht in renaissance-stijl; ze omvatten onder
meer een loofgang, een pruimenboomgaard,
een moeshof, een kruidentuin en een siertuin.

Van binnen kan het kasteel alleen worden
bekeken in het kader van een rondleiding; er
starten meerdere per uur. De tour duurt 50 mi
nuten en de laatste begint 1 uur voor sluitings
tijd. Het Muiderslot is van april to t en met okto
ber ’s zomers dagelijks geopend, in de winter
alleen in het weekend; zie www.muiderslot.nl.

Ten noorden van het Muiderslot ligt een ste
nen beer, een gemetselde dam in de Zeedijk.
Mede door de monnik, het torenvormige obsta
kel op de schuine bovenkant van de beer, werd
een vrije doorgang over de dijk voorkomen.
Uniek van deze beer is dat hij ook een inlaatsluis
is voor inundaties; die sluis was van binnenuit te
bedienen.

Tegenover de vestingbeer, op de andere
Vechtoever, staat de Westbatterij, een torenfort
dat rond 1850 werd gebouwd. Deze is nu alleen
tijdens de Fortenmaand voor publiek toeganke
lijk. Met de mooi gerestaureerde kazerne aan de
oostkant van het stadje en het daarachter gele
gen Fort C wordt de oude vestingfunctie van
Muiden benadrukt. In de kazerne is de Openba
re Bibliotheek gevestigd en de gemeenteraad
houdt er zijn vergaderingen.

Fort C werd in de volksmond omgedoopt tot
Muizenfort vanwege de soldaten destijds met
hun grijze uniformen. Het werd in 1874 ge-
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Fort aan de Klop, aan de Vechtdijk in de stad Utrecht (foto Nieuwe Hollandse Waterlinie).
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bouwd als vooruitgeschoven verdedigingspost
in de vestingwal en is nu de zetel van de Stich
ting Pampus en de Historische Kring Stad Mui-
den. Er is een permanente tentoonstelling over
de Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Ook is de oude loopgraaf op het
front prachtig in ere hersteld. Het Muizenfort is
van 1 april to t eind oktober open van dinsdag
t/m zondag van 10.00 to t 17.00 uur, zie
www.muizenfort.nl.

Vanuit Muiden vertrekt de enige reguliere
verbinding met forteiland Pampus. De boot ver
trekt van de steiger aan de Heerengracht. In juli
en augustus is er ook een veerdienst die ver
trekt vanuit IJburg (Amsterdam). Een uitstapje
naar Pampus met rondleiding duurt drie uur en
zo je w ilt vijf uur; zie www.pampus.nl.

De vesting Weesp
Er was al lang een vestingfunctie voordat Weesp
in de 19® eeuw als depot diende voor de omlig
gende forten in het noordelijke deel van de Wa
terlinie. De Vechtkades werden hier bewaakt in
clusief de weg van Naarden naar Muiden. Toen
rond 1873 de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort
werd aangelegd ontstond er een nieuw acces,
een doorgang, in de Hollandse Waterlinie.

Binnen de vesting Weesp werd op de Ossen
markt in 1859-1861 een bomvrije toren met rond
gaande gracht en ophaalbrug gebouwd. Weesp
en Muiden zijn in die zin uniek, dat zij deel uit
maakten van drie historische verdedigingslinies:
de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie en
Stelling van Amsterdam.

Aan de overkant van de w itte ophaalbrug
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DE LINIE
Ontdek natuur, cultuur & landschap
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

ANW B

over de Vecht ligt het mooi gerestaureerde to
renfort aan de Ossenmarkt uit 1869. In 1876
werd de gracht gedempt en het torenfort met
steunmuren en een dekkingswal aan de oostzij
de versterkt. Hierna volgde de bouw van een
tweetal remises met ondergelegen buskruitma-
gazijn en projectielenvulplaats. Het torenfort
huisvest nu verschillende sociaal-maatschappe-
lijke organisaties, waaronder de Historische
Kring Weesp. In de Fortenmaand en tijdens ove
rige publieksdagen is het fort toegankelijk voor
publiek. Langs de Theetuin (open van april tot
oktober) kun je via hekjes de Bakkerschans op
lopen.

Aan de zuidkant van het Vechteiland ligt het
bastion Nieuwe Agtkant vanwaar je een aardig
uitzicht hebt over de Vecht en op een paar mo
lens die wel zijn behouden. Op deze i7e-eeuwse
bastions stonden namelijk ook molens maar die
zijn in de ige eeuw verdwenen.

Een ander mooi overblijfsel van de Hollandse !
Waterlinie is te zien als je de brug weer over
steekt en vervolgens linksaf de Hoogstraat af
loopt. Aan het eind daarvan ligt een eveneens
I7e-eeuws bastion. Als je langs de speeltuin naar
het hoge buitenpad loopt, zie je aan de overkant
van de nooit voltooide vestinggracht een lange
rij houten huizen uit het begin van de 20e eeuw.
De zogenaamde Kringenwet liet niet toe dat bin
nen bepaalde ‘kringen’ rond een vestingwerk in
steen werd gebouwd. Om goed zicht en vrij
schootsveld te hebben in crisistijden konden
houten huizen snel worden afgebroken of afge
brand. In de komende jaren, to t 2011, zullen de
Weesper bastions worden opgeknapt.

Bij de Ossenmarkt in Weesp vertrekt in de
zomer een boot naar Muiden en af en toe gaat
er een boot de Vecht stroomopwaarts, naar Fort
Uitermeer. Nadere inlichtingen bij de VW in
Weesp, Hoogstraat 10. Hier kan je ook een
stadswandeling krijgen waarmee je in een uurtje
de oude stad wandelend kunt bekijken. De Wa
terlinie en het Groene Hart kun je beleven tij
dens de gemarkeerde Aetsveld wandelroute.
Die voert van station Weesp langs de slingeren
de Vecht naar Fort Uitermeer. Onderweg op de
’s-Gravelandseweg passeer je prachtige boerde
rijen, sommige gebouwd in hout vanwege de
Kringenwet. Langs de Vecht naar Fort Hinder
dam en dan over een graspad door de lege Aets-
veldsche Polder terug naar Weesp en door het
historische stadscentrum weer naar het begin
punt. De route is 10 km lang (circa 2,5 uur) en ge
markeerd met ANWB-bordjes.

Langs de Vecht
De Loosdrechtsche Plassen vormden een logi
sche waterkom in het inundatiegebied van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dwars door de
plassen loopt de weg tussen Hilversum en
Loosdrecht en Loenen a/d Vecht. Om dat acces
te bewaken werd halverwege de ige eeuw Fort
Spion midden in de as van de weg aangelegd.
Het is een klein rond fort met een verdedigbaar
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wachthuis en bovenop een geschutsplaats. Voor
fietsers en wandelaars zijn in het fortgebouw
een paar eenvoudige vakantieverblijven inge
richt. En op het fortterrein, waar een paar scha
pen grazen, kun je je tentje opzetten: kamperen
tussen de ijsvogels en de bosuil met uitzicht op
de plassen.

Ga je via de Loosdrechtsche Plassen verder
via de Vecht, dan kom je bij Nieuwersluis uit. Het
Fort Nieuwersluis werd rond 1880 gebouwd en
had als functie de bewaking van de sluizen, in de
Vecht en in de Nieuwe Wetering, maar ook de
spoorlijn en de Keulse Vaart (later Amsterdam-
Rijnkanaal). In het kader van de Koude Oorlog
was de bestemming van het fort commando
post van de BB (Bescherming Bevolking). Op de
plaats van eerdere verdedigingswerken -  Nieu
wersluis was een zeventiende-eeuwse vesting
aan weerszijden van de Vecht -  werd rond 1850
een bomvrije toren gebouwd. Het huidige fort,
inclusief remises en een bomvrije kazerne, werd
in i 88o-’82 gebouwd.

’s Winters slapen hier vleermuizen, waaron
der de snorvieermuis en de zeldzame baard-
vleermuis. Op het fortterrein broeden bosuil en
sperwer, en de ijsvogel wordt er regelmatig ge
zien. Op het zand dat voor de fortfundering
werd aangevoerd groeien onder meer vogel-
melk, kraailook en gewoon knoopkruid. De wal
len zijn begroeid met meidoorn (ooit als wering
gebruikt) en knotwilgen. Het fort is alleen toe
gankelijk tijdens excursies van Natuurmonumen
ten op een paar zaterdagen per jaar en op Open
Monumentendag.

Vanaf Nieuwersluis loopt de Vecht via Breu-
keien naar Maarssen. Doordat ten noorden van
Utrecht nogal wat plassen en polders voorko
men, kon hier vroeger een groot gebied onder
water worden gezet. Dwars door deze omvang
rijke inundatievelden loopt de Maarsseveense
Vaart met de naastgelegen dijk. Om deze acces-
sen (mogelijk doorgangen voor de vijand) te be
waken werd in i 88o-’8i het Werk bij Maarsse-
veen gebouwd. Het hoge bomvrije gebouw
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heeft mooie boogvensters met luiken. Het fort
is niet meer geheel in de oorspronkelijke staat:
er is een remise gesloopt en de wallen zijn geë
galiseerd. De toegangsbrug is nog wel origineel.
Bovenop het fo rt heb je een behoorlijk uitzicht
rondom. Afhankelijk van de tijd van het jaar en
het blad aan de bomen, zie je schuin rechts te
genover het fort een witgeschilderd houten
huis, Herenweg 13. Ook elders langs de Heren
weg kun je nog houten huizen ontdekken.

2. Routes van Natuurmonumenten

Natuurmonumenten biedt een scala aan moge
lijkheden:
• Wandelroutes: Rond het Naardermeer 19

km; Laarzenpad Naardermeer 6,5 km; Fort
Nigtevecht, Liniepad 8 en 10 km.

• Kanotoutes: Loosdrechtsche Plassen 5 km;
Hortenhoefsche Plassen 10 km.

• Vaartochten onder leiding: Naardermeer, An-
keveensche Plassen 10 km.

• Fietstochten: Wijde Blik 30 km.
Zie ookwww.natuurmonumenten.nl.

3. Routes in de Eempolders

In Eemland zijn een wandeling en een fietsroute
uitgezet door de Eempolders. De Wandelroute
Eemland, 12 km, begint bij de Theetuin te Eem-
nes. Hij loopt door het natuurgebied en over de
Zomerdijk. De fietsroute is 27 km. Meer informa
tie op www.vriendenvanhetgooi.nl.

Vanaf 15 april tot/met 15 oktober vaart een
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Gerestaureerde eendenkooiplas met pijpen in Eempolder (foto Jan Roodhart).
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fietsboot -  de Eemlijn -  vice versa van Amers
foort naar Huizen of Spakenburg. In- en uitstap-
plaatsen voor fietsers en wandelaars zijn in
Amersfoort, Soest, Baarn, Eemdijk en Huizen of
Spakenburg. Deze boot biedt mogelijkheden om
fiets- of wandelroutes in de regio te combine
ren. Informatie: www.eemlijn.nl

4. Vaartochten over de Vecht en naar Pampus

Er zijn diverse rederijen die tochten over de
Vecht maken. Zie hiervoor internet en kijk voor
een bezoek aan het in het IJmeer liggende fort
Pampus op www.pampus.nl.

Er is een ook een kaart met fiets- en wandel
mogelijkheden en informatie over de flora en
fauna in de Vechtstreek. Kijk hiervoor op
www.vecht.nl

5. Rondvaart door Naarden

Duur ca. 1 uur. De vesting Naarden wordt om
ringd groene verdedigingswallen, beren
(dammen), beboste ravelijnen en bastions. De
vestinggrachten vormden een moeilijk te over
bruggen barrière. Een vaartocht binnen en bui
ten de vesting laat zien wat de verdedigers in

huis hadden met o.a. water als verdedigingsmid
del hadden om indringers te weren. Meer infor
matie: www.vestingvaart.nl.

6. Langeafstandwandelen en -fietsen

LF7 Oeverlandroute
Fietsen langs water is een van de mooiste ma
nieren om te genieten van het vlakke Neder
land. Vooral omdat de Hollandse wolkenluchten
zich zo mooi spiegelen in het water. Maar ook
door het weidse zicht vanaf de dijken, of omdat
het landschap steeds vanuit een andere hoek te
zien is langs de kronkelende rivierlopen. De ‘LF7
Oeverlandroute’ bundelt dit alles in een door
gaande fietsroute van maar liefst 350 km tussen
Alkmaar en Maastricht, een prachtige route
voor een meerdaagse fietstocht. De Oeverland
route loopt ook door het gebied van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Op drie losse topografi
sche kaarten (schaal 1:100.000) van watervast
papier staan de routes en fietsknooppunten.
LF7 Oeverlandroute (ISBN 978-90-72930-41-5)
€ 17,50; te bestellen via www.fietsplatform.nl.

Waterliniepad
Het Waterliniepad, een 160 kilometer lange-
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afstands-wandelroute, volgt de gehele Nieuwe
Hollandse Waterlinie van Muiden to t aan de
Biesbosch. Het Waterliniepad is één van de the-
mapaden van Stichting Wandelplatform-LAW.
De route voert langs vijf vestingen, zo'n 50 for
ten en batterijen, inundatiesluizen en andere
overblijfselen van de ige-eeuwse Linie. Land
schappelijk valt er onderweg veel te genieten.
Onder meer het Naardermeer, de Vecht, Amelis-
weerd, de Lek, de Diefdijk, de Linge en de ves
tingen
Gorinchem en Woudrichem zijn in de route op-
genomen. In de gids wordt de route in twee
richtingen beschreven en op gedetailleerde to
pografische kaarten afgebeeld. Verder prakti
sche tips en informatie over historie, streek en
landschap. Prijs € 12,90; verkrijgbaar bij de (ge
specialiseerde) boekhandel, VW- en ANWB-
kanto-ren of te bestellen via www.wandelnet.nl.

Vechtvallei Piassenroute 41 km
Deze route is bewegwijzerd. De fietstocht kan
gestart worden vanaf NS-station Weesp. Vanaf
dit beginpunt gaat hij langs de Vecht en van
daaruit tussen de Ankveensche Piassen door
naar de ’s-Gravelandse landgoederen. Via dit
dorp loopt hij langs de Kortenhoefsche Plassen
naar Vreeland, waar de Vecht wordt bereikt.
Aan de westzijde van deze rivier voert hij terug
naar Weesp. De route is te downloaden via
www.vechtvallei.com.

Boerenlandroute 30 km
Deze route is bewegwijzerd. Vanaf het startpunt
bij station Weesp komt de route bij het Amster-
dam-Rijnkanaal, van groot belang voor het
transport van goederen over water. Hierna be
reiken we via het voormalige fort Nigtevecht
het idyllische riviertje het Gein. Bij Driemond
wordt het riviertje de Gaasp overgestoken om
opnieuw uit te komen bij het Amsterdam-
Rijnkanaal. Over de brug loopt de route door de
Gemeeenschapspolder en Bloemendalerpolder
naar Muiden, waar met het Muiderslot op de
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achtergrond via de Noordpolder beoosten Mui
den en langs het IJmeer Muiderberg wordt be
reikt. Langs de Naarder Trekvaart komt men in
de vesting Naarden met zijn vestinggrachten.
Na het verlaten ervan vervolgt de route zijn weg
langs het Naardermeer en de Nieuwe Keverdijk-
sche Polder naar Weesp. De route is te downloa
den via www.vechtvallei.com.

Deze tocht is een speciale door het Goois Na
tuurreservaat uitgezette waterroute door het
Gooi, langs onder andere grondwatermeters,
zanderijsloten en voormalige zanderijen met
hun water. De fietstocht is niet bewegwijzerd.
Lengte 38 km. De route is te downloaden via
www.gooisnatuurreservaat.nl.

Fietsroute door ’t  Gooi
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