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Anno 1989 vallen alle sporen en spoortjes 
in Nederland onder één maatschaDoij• de 
nu jubilerende NV Nederlandse'Spoor^ 
wegen. Maar in het begin was dit bedu>-
dend anders. 
i-v- luiiu ,uoo ivtnuc ons iana een aantaJ 
spuui -vegmaaiochappijen. ue gemeente 
Maartensdijk kreeg met twee ervan te 
maken Vanaf 1861 met de in 1858 opge
richte Nederlandsche Centraal Spoorweg 
Maatschappij en vanaf 1870 met de in 
1837 opgerichte Hollandsche IJzeren 
Spoorweg Maatschappij. De afkortingen 
van deze lange namen zijn respectievelijk: 
NCSenHIJSM. 

De NCS was opgericht om een lijn aan te 
leggen van Utrecht naar Zwolle Deze 
aanleg moest zo goedkoop mogelijk Om 
die reden werd gekozen voor een tracé 
benoorden de heuvelrug, dus door vlak 

v e /n7 }-!?aa rb i J V i d e n d e beSer iêe °gen 
van de prille maatschappij o.a. op de gra
zige weiden in het diepe zuiden onzer 
gemeente. In 1858 werd de vereiste ver
gunning van de staat verkregen. Daarop 
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voerden gevolmachtigden besprekingen 
t r i p t rla n r m n ' n / n î n l i -. 1 • i T 

c ' u e F'Ovuiuaie overneiü. In een brief 
van 16 juli 1861 richtte de Commissaris 
aer Koningin zich vervolgens tot B en W 
van Maartensdijk. Hij vroeg dit college 
de heren van de NCS zov^i moffeliit J t 
wille te zijn bij het verkrijgen der beno
digde gronden "bij minnelijke schik-
King .*) Desalniettemin liep het 
verkrijgen niet zo minnelijk, ook al 
omdat de "heren" niet zo schikkelijk 
waren. Maar om kort te gaan, eigenaren 
van grond in Blauwkapel en Groenekan-
oostzijde moesten vele roeden afstaan. In 
1863 werd de lijn geopend. 

Ezeltje en Barendje 
De ervaren HIJSM begon in 1871 met 
o.a. de bouw van een lijn van Hilversum 
naar Utrecht (Maliebaan). Het verwerven 
van de benodigde gronden ging vlot 3) De 
railverbinding kwam onder meer te lopen 
langs Hollandsche Rading, Maartens
dijk, Nieuwe Wetering, door Groenekan-
westzijde en langs Blauwkapel. In 1874 
werd de lijn in gebruik genomen en nog in 

Station, Maartensdijk 

De haite Maartens
dijk groeide in de 
loop der jaren uit tot 
een stationsemplace
ment: stationsge
bouw met goederen-
loods, een abri en een 
latrine, (eigendom 
van W. van Keulen) 



hetzelfde jaar dubbelsporig gemaakt. 
Maartensdijk had gemikt op een station, 
maar kreeg in eerste instantie een halte. 
Dagelijks stopten er 9 treinen richting 
Maliebaan. 

In 1883 wendde het gemeentebestuur zich 
tot de HIJSM met het verzoek stoptrei
nen te laten lopen tussen Hilversum en het 
Maliebaanstation. Het inleggen van der
gelijke treinen werd aangemerkt als een 
levens kwestie voor de buurtschappen in 
de gemeente. De raad was bereid zich 
garant te stellen voor een eventueel 
tekort.4) Het antwoord van de president 
van de HIJSM was weliswaar negatief 
maar niet uitzichtloos: er was geen mate
rieel beschikbaar. 
In 1885 was het zover: de HIJSM besloot 
vanaf 1 juni stoptreinen te laten rijden 
tussen Hilversum en Utrecht. Daartoe 
kwamen er haltes bij de overwegen in: 
Hollandsche Rading, de Nieuwe Wete
ring, Groenekan-westzijde, Blauwkapel 
en de Biltstraat. De locomotieven van 
deze stoptreinen werden wel ezeltjes 
genoemd. 

De NCS ging ook op de toer van het 
spoorwegbuurtverkeer. Treinmobilisme 
werd blijkbaar als een gat in de markt 
gezien, althans in de onderhavige jaren. 

Per 1 mei werd tussen Utrecht en Amers
foort een buurtdienst ingevoerd met 5 
paar treinen. Bij 6 overwegen aan deze 
lijn werden perrons gemaakt. Zo ontston
den de stopplaatsen: Amsterdamsche 
straatweg, Vechtbrug, Blauwkapel, 
Groenekanschedijk (Biltzijde), Dolder-
sche weg en Vlasakkers.5) In 1896 werd 
door een dochtermaatschappijtje van de 
NCS nog een aftakking gemaakt naar 
Baarn. Een inwoner van Groenekan wist 
te vertellen, dat het "lokaaltje" van 
Utrecht naar Baarn "Barendje" werd 
genoemd. 

Haltes 
Van alle in de gemeente Maartensdijk 
gemaakte haltes volgt hier een naamsaan
duiding, het bouwjaar en het (vermoede
lijke) jaar van sluiting voor reizigersver-
voer: 

Hollandsche Rading 1885 — 
Maartensdijk 1874 1941 
Nieuwe Wetering 1885 1928 
uroeneican ^nijûivij 1885 1934 
U1CIU W ÏVClpCl ( J l i - J Ü l V l / 1885 1928 
Groenekan (NCS) 1895 1941 
Blauwkapel (NCS) 1895 1935 

Zoals bekend, de halte Hollandsche 
Rading functioneert nog. Het exact 
vaststellen van de redenen daarvan zou 
een kleine studie op zichzelf worden. 
Zoals overal elders hield het opheffen van 
de (andere) haltes o.a. verband met de 
komst van autobus en automobiel. Dat 
laastste voertuig ging van huisdeur naar 
de ingang van kantoor of werkplaats. 

Daar konden de "lokaaltjes" niet tegen 
op. Maar de obstakels voor de auto 
nemen toe. Misschien komen Barendje en 
Ezeltje nog wel terug. Rijksweg 27 kan 
dan worden gebruikt voor knikkeren, tol
len en sjeudeboelen. Dat zij nog toege
voegd aan het gepubliceerde toekomst
scenario van de Nederlandse 
Spoorwegen.6) 

Hoe verging het "onze" beide maat
schappijen? 
De NCS werd in 1890 in feite overgeno
men door de in 1863 opgerichte Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor-
wegen, afgekort SS. Met de 
laatstgenoemde ging de HIJSM eind 1916 
een belangengemeenschap aan. Rond 
1920 was al duidelijk, dat dit concentra
tieproces zou resulteren in één Naamloze 
Vennootschap. De NV Nederlandsche 
Spoorwegen werd in 1937 opgericht. 
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