
Alambertskade versus Dirk A. Lambertszkade 

In het kader van een grootschalig onder
zoek naar oude wegen in de Gooi-, Vecht
en Eemstreek, participeert ondergetekende 
in een onderzoek naar oude doorgaande 
wegen in de gemeente Loenen.1' 
Een daarvan, tevens een van de weinige 
oost-westverbindingen vanat Vreeland 
naar Kortenhoef-Loosdrecht, was de 
Alambertskade, die van de Boslaan in 
Vreeland tot aan de Horndijk in Loosdrecht 
loopt, met aan de noordzijde de Wijde Blik 
en aan de zuidzijde de Loenderveense 
plas. Een kade die tegenwoordig twee 
gemeente- en twee provinciegrenzen 
doorkruist: een deel van de kade valt 
onder Vreeland, gemeente Loenen (provin
cie Utrecht), een deel onder de gemeente 
Wijdemeren (provincie Noord Holland). 
Lange tijd vormde de kade de provincie
grens, ten tijde van de Republiek toen 
Kortenhoef nog bij Utrecht hoorde en 
daarna toen Kortenhoef geruild werd voor 
Loosdrecht en beide van provincie wissel
den. Het bijzondere is dat de kade aan bei
de uiteinden een andere naam heeft: aan 
de Loenense kant heet hij Alambertskade, 
aan de kant van Kortenhoef/Loosdrecht 
de Dirk A. Lambertszkade. Al met al dus 
voldoende aanleiding om een onderzoek 
te wijden aan dit bijzondere pad. 

Topografie 
Uit topografisch onderzoek blijkt dat de 
Alambertskade nog niet voorkomt op de 
oudste kaart van de Vechtstreek, uit 1526. 
Dit geeft overigens nog geen 100% 
zekerheid dat de kade nog niet bestond, 
want op sommige kaarten staan niet alle 
bestaande wegen, laat staan paden, 
ingetekend. Op een kaart uit 1573, van 
Christiaan Grooten is de kade als dun 
streepje ingetekend. Twee jaar later, op een 
kaart van Joost Jan Beeldsnijder uit 1575 
staat de kade al duidelijk aangegeven als 
Lantschijdinge.2' Honderd jaar later 
verschijnen twee kadebenamingen op 
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kaarten: Scheijdt Kade en Dirck A. Lam-
bertsz Kade. In deze periode liep het pad 
nog over land. Toen in de zeventiende 
eeuw de vervening fors op gang kwam, 
met als gevolg de plassen die nu de Wijde 
Blik en de Loenderveense plas heten, 
kwam uiteindelijk het pad als verhoogde 
dijk in het water te liggen. Op kaarten uit de 
achttiende eeuw, zoals op die van C.C. van 
Bloemswaerdt uit circa 1720 (afb.) en van 
Jan Spruytenburgh uit 1734 die Dirk A 
Lamberts Kaade schrijven, is prachtig te 
zien hoe dat verveende landschap in de 
Loenderveense plas er toen uitzag.31 

Vanaf het pad is ook nu nog in de 
Loenderveense plas goed het legakker-
trekgatenpatroon te zien van deze ontgin
ning, al zijn vele legakkers inmiddels weg-
gesiagen door de goifsiag. Overigens staat 
op enkele van deze kaarten ook de herberg 
afgebeeld, die zich aan het einde van de 
kade, op de hoek met de Boslaan, bevond. 
Deze heette heel toepasselijk 'De letste 
stuyver', verwijzend naar het loon dat de 
turfstekers hier ongetwijfeld verbrasten. 
Op de kadastrale kaart van Vreeland uit 
1832 (afb.) is de kade afgebeeld als 
Alambers Kade en hieruit blijkt dat het 
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eerste deel van de kade toen onder 
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Naamgeving en schrijfwijzen 
Naast de eerdergenoemde benamingen 
op kaarten komt vanaf de zeventiende 
eeuw de naam Alambertskade in verschil
lende schrijfwijzen in archiefstukken voor: 
Ael Lambertsekade in een inventaris van 
de archieven van de polder Kortenhoef 
in 1612 en in 1713 in een schouw- of 
molenbrief van 'den Dorsscheveensen 
en groogschen polder', Aelammers- of 
Cortenhoefsekade in een verslag van 
beraadslagingen door de ingelanden op 
4 juni 16521, Dirk Alamberscade (1683), 
Alamberdscade (1683) in een stuk over 
visrechten op de Vecht, Alambertskade, 
Aal Lambertskade (1790). 
Tot in de huidige tijd zijn de ambtelijke in
stanties niet eenduidig in de naamgeving: 
Op de topografische kaarten van Neder
land uit 1855 en 1911 staat Alamberts 
kade Voetpad. Zonder de aanduiding 
'voetpad' wordt tamelijk uniform die 
schrijfwijze gehanteerd op verscheidene 
toeristische kaarten van het gebied.5' 
In de tweede helft van de vorige eeuw 

gaan de woorden vaker aan elkaar 
geschreven worden. In 1981 schrijft de 
topografische kaart de naam als Lam-
bertszkade, maar tegenwoordig (uitgave 
2004) staat er Dirck A Lambertsz-kade. 
De gemeentelijke basisadministratie van 
Wijdermeren hanteert Dirck A. Lambertsz-
kade, maar in Loenen houdt men zich aan 
Alambertskade. In het onofficiële domein 
komt men verschillende verschrijvingen 
van de naam van de kade tegen. 
Een paar merkwaardige voorbeelden. 
Lambrechts(z)kade en Alambrechtskade 
vindt men op het internet. De schrijfwijze 
Dr. Lambertszkade6' is een misverstand 
doordat Dirck ook wel tot Drk werd 
afgekort. 

Oorsprong van de naam 
Over de oorsprong van de naam is weinig 
te vinden. In een rekening van het bisdom 
Utrecht uit 1343 komt de vermelding voor: 
'Dorkserveen - Jacob Lambrechtszoen'. 
Wie dit was en of dit de naamgever van het 
pad is, is onbekend. Het lijkt niet waar
schijnlijk, daar het pad pas een paar hon
derd jaar later op de eerste topografische 
kaarten verscheen. Het dichtst bij komt ene 



Dirck Lambertsz, die genoemd wordt in de 
opsomming van Morgengeld en Huisgeld 
van Loosdrecht en Mijnden in verband met 
de tiende en twintigste penning: Dirck 
Lambertsz bruyckt thien mergen deen 
door dander ghetaxeert op thien stuv(ers) 
fac. V gl. In 1557 waren het zijn erven.7' 
Deze Dirck komt een eeuw eerder voor 
dan de vermelding in de naam van de 
kade in 1652. 

Een schouwbrief van 'Cortehoeve en 
Overmeer' in het archief van het kapittel 
van St. Marie uit 1564 meldt dat 'de binnen 
en buiten Vechtdijck mitsgaders die wete
ring en andere dammen, sluijsen en wegen 
binnen den bedrijve van Dorsseweert ofte 
Overmeer gelegen' ieder jaar geschouwd 
zullen worden op St. Lambertsdag. 
De Alambertskade valt binnen het Korten-
hoefse gebied. Zal deze overeenkomst in 
naam toeval zijn of zal de Heilige waarnaar 
deze schouwdag is vernoemd inderdaad 
de naamgever zijn van de kade? De oud-
rechterlijke- en gemeentelijke archieven 
van Loosdrecht, die onder andere de leg
gers van de verpondingen bevatten, lijken 
ook een bron waarin de naam te vinden 
zou kunnen zijn. Hier komt echter nergens 
de naam Lamberts of Alamberts in voor. 
Ook de optie of de naamgever een 
Amsterdamse koopman zou kunnen zijn, 
die iets van doen had in de vervening hier 
ter plaatse, blijkt niet te vinden. Wel of geen 
Amsterdamse koopman, het vermoeden 

bestaat dat Dirk A. Lamberts iemand was 
die belangen in de vervening zou hebben, 
ofwel eigenaar van de grond was of de 
kade mede heeft aangelegd. Het was 
immers te doen gebruikelijk dat een weg 
of iets dergelijks werd vernoemd naar 
degene die deze had aangelegd of die 
eigenaar van de grond was. 
In de periode van de naamgeving van de 
kade was het structureel gebruik van vaste 
familienamen nog niet in zwang, wat een 
zoektocht bemoeilijkt. Dirk A. Lamberts(z.) 
komt vrijwel zeker van Dirk, de zoon van 
A. Lamberts. De vernoeming van Ael in 
vroege geschriften, kan wijzen op de doop
naam van deze A. Lamberts, zelf de zoon (of 
dochter!) van ene Lambert. Ael of Aal, was 
een in die tijd vrij gewone jongens- of meis
jesnaam (denk aan Aaltje). Alamberts lijkt 
dan een samensmelting te zijn van Ael en 
Lamberts. Geheel speculatief zou er een 
schema kunnen bestaan waarin Dirck A. 
Lambertsz de achterkleinzoon was van 
Dirck Lambertsz die in 1557 al was overle
den. Het probleem is dat er te weinig bron
nen bewaard zijn gebleven uit die tijd. 
We mogen op basis van de hier beschreven 
bevindingen gevoegelijk concluderen dat de 
oudst bekende benaming is: Ael Lambertse-
kade (1612). Rond 1683, werd de kade naar 
de vermoedelijke zoon Dirk A. Lambertsz 
Kade genoemd. Maar wie nou deze Ael 
Lamberts en Dirck waren, daar geeft geen 
enkel geschrift vooralsnog uitsluitsel over. 
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'Wien het water deert, het water keert' 
Van oudsher al vormde de Alambertskade 
de grens tussen Holland en Utrecht. 
De kade behoorde tot 1832 in zijn geheel 
tot de gemeente Kortenhoef, samen met 
het hele terrein ten noorden van de 
Alambertskade tot het Kneuterdijkje, 
langs de Oude Vechtarm. Het terrein van 
de buitenplaats Slotzigt aan de Boslaan 
in Vreeland behoorde dus ook tot de 
gemeente Kortenhoef, tot de grenswijzig
ingen die samenhingen met de kadastrale 
herinmeting die definitief werd vastgesteld 
in de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels 

van 1832.8) Kortenhoef was dan ook belast 
met het onderhoud van de kade. Zo werd 
in een molenbrief uit 1713 bepaald dat het 
bestuur van de polder Kortenhoef de 
Alambertskade met nog een aangelegen 
deel van de Rade (het verlengde van de 
Alambertskade vanaf de Horndijk tot aan 
de 's Gravelandse vaart) moest onderhou
den. Deze kades vormden namelijk een 
belangrijke waterkering voor de polder. 
De verveningen in Kortenhoef waren al 
eind zestiende eeuw van start gegaan. 
Wettelijke voorschriften stelden diverse 
eisen en beperkingen aan de vervening, 



om beschadiging aan dijken en wegen te 
voorkomen. Zo werden de breedte van de 
legakkers en de veenputten vastgesteld, 
werd beplanting verplicht ter bescherming 
tegen ontgronding en mocht binnen 
bepaalde afstand van kaden en dijken 
niet verveend worden. 
Voor enkele plaatsen, waaronder Korten-
hoef, werden hier uitzonderingen op 
gemaakt, onder andere in de Generale 
Ordonnantie van 29 juli 1767. In Kortenhoef 
mochten de veenputten breder zijn en de 
akkers smaller dan elders. Mede hierdoor 
richtte de vervening hier grote verwoestin
gen aan.9) Ook aan het einde van de acht
tiende eeuw en begin negentiende eeuw 
werd hier vervening van diverse stukken 
land toegestaan, ditmaal echter met een 
ander doel dan alleen het winnen van turf: 
De Alambertskade moest met de zo 
gewonnen grond versterkt worden. 
De kade verkeerde namelijk in zeer slechte 
staat, want zij had niet alleen te lijden van 
het water van de Kortenhoefse kant (de 
Wijde Blik), maar immers ook van de kant 
van Loosdrecht en de Loenderveense 
plassen. Na een klacht van de ingelanden 
van Kortenhoef bij de commissaris-gene
raal van het Departement der Zuiderzee 
over het 'vreemde water dat door en over 
hunne kade liep', kregen zij in 1814 de 
gevraagde vergunning tot vervening, om 
met deze grond de kade op te hogen en 
zo tegen doorbraak te beschermen.101 

Deze actie had slechts tijdelijk resultaat: al 
vier jaar later bleek de kade wederom in 
slechte staat te verkeren, waarschijnlijk 

omdat de illegale vervening gewoon door
ging waardoor stukken land (legakkers) 
die de kade nog enigszins beschermden, 
verdwenen. Het plan werd geopperd om 
dan maar de kade zelf te vervenen, en de 
meer noordelijk gelegen Zandzuwe tot 
waterkering in te richten. Bij Koninklijk 
Besluit van 1836 werd dit plan van tafel 
geveegd en werd aan het polderbestuur 
van Loenderveen opgelegd een houten 
beschoeiing te plaatsen op de meest 
bedreigde plaatsen. 
Later werd toegestaan de beschoeiing 
te vervangen door rijshout en puin. 
Kortenhoef moest met aardewerken de 
kade versterken. Loenderveen bleek echter 
niet in staat aan haar verplichtingen te 
voldoen. Gezien het belang van de kade, 
die er immers voor zorgde dat de beide 
plassen niet in elkaar over zouden vloeien, 
besloten uiteindelijk in 1838 het Rijk, de 
provincies Noord-Holland en Utrecht en 
de polder Loenderveen voor gezamenlijke 
rekening de kade op te knappen. 
Kortenhoef nam het verdere onderhoud op 
zich. De situatie dat ook deze partij niet aan 
zijn verplichtingen kon voldoen, deed zich 
nog diverse malen voor, waarbij het Rijk en 
de Provincies steeds bijsprongen. 
Sinds halverwege de negentiende eeuw 
voorzag de polder - onder toezicht van 
Gedepu-teerde Staten van Noord-Holland 
- in het onderhoud tot ƒ 250,- per jaar, 
eventueel resterende kosten werden door 
de provincie Noord-Holland betaald.111 

Toch blijven de eigendomsrechten op deze 
kade vrij onduidelijk; De aanleg van een 
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fietspad rond 1990 werd namelijk gefinan
cierd door de gemeente 's Graveland, die 
'daarmee in elk geval de eigendomsrech
ten veilig [stelde]'.121 

Navraag bij de gemeente Loenen in april 
2007 over wie er nou voor welk deel van de 
Alambertskade verantwoordelijk is, leverde 
niets op: het antwoord was dat zij het zelf 
ook niet weten! 

Recreatieve functie 
De Alambertskade was dus als voetpad al 
eeuwenlang een verbinding tussen Loenen 
-Vreeland en Loosdrecht-Kortenhoef. 
Toch was van een goed onderhouden 
wandelpad geen sprake. Het was een 
smal, modderig dijkje, dat slechts - zoals 
eerder beschreven - het hoogst noodzake
lijke onderhoud ontving als waterkerings
functie. In de jaren dertig van de vorige 
eeuw ontstond vanuit de Vereniging voor 
Vreemdelingen-verkeer De Vechtstreek 
behoefte om het paadje beter geschikt 
te maken voor fietsers. Er waren veel 

bezwaren tegen de aanleg van een fietspad 
door omwonenden, die een invasie van 
nieuwsgierige toeristen vreesden in hun 
zo rustige woonomgeving. In 1932 werd 
het pad echter, ondanks deze tegenstand, 
geopend. 
De WV had diverse instanties verzocht 
om financiële bijdragen te leveren voor de 
aanleg en het onderhoud van het pad, zo 
ook de 'Vereniging voor aanleg en onder
houd van rijwielpaden in Gooi- en 
Eemland'. Deze Vereniging gooide al snel 
de handdoek in de ring: in 1937 meldde 
zij het bestuur van de WV dat zij dit pad 
zouden 'abandoneeren' wegens te hoge 
onderhoudskosten. In de jaren daarna 
verwilderde het pad dan ook behoorlijk. 
Vlak na de opening was er ook protest 
gekomen vanuit de Hengelsportvereniging 
Hilversum. 
Zij waren bang dat de vele verwachte pas
santen de rust van de vissers en hun prooi 
zouden verstoren. Structurele verbeterin
gen werden aangebracht begin jaren '90 
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De Alambertskade in 
2007 (foto auteur). 

van de twintigste eeuw, toen het fiets/ 
wandelpad over de kade werd verbeterd. 
Tot slot speelt de Alambertskade ook nog 
een rolletje in de Nederlandse literatuur: 
Op 30 mei 1968 werd hier namelijk de 
dichter Halbo C. Kool dood aangetroffen, 
een gebeurtenis die Jeroen Brouwers, 
o.a.winnaar van de Prijs der Nederlandse 
Letteren in 2007, stof tot schrijven gaf in 
zijn boek De laatste deur- essays over 
zelfmoord in de Nederlandstalige letteren. 
De dichter werd 'dood aangetroffen op een 
doodlopend landweggetje (de Alamberts
kade) tussen twee plassen in het weidege
bied in Kortenhoef'. Tegenwoordig is het 
pad een zeer populair wandel- en fietspad, 
dat onlangs is opgenomen als 'knooppunt 
4' in het fietsroutenetwerk Gooi- en 
Vechtstreek. 

Juliette Jonker-Duynstee 

Met veel dank aan de heer Aalderink voor 
het ter inzage geven van zijn archief en aan 
Jaap Groeneveid van de redactie van het 
tijdschrift 'Tussen Vecht en Eem' voor zijn 
aanvullend onderzoek en aanpassingen. 
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