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Er gaat dus wat gebeuren op de Amersfoorder Berg. Een nieuwe weg is aangelegd, er 
worden stukken grond bebouwd met grote huizen, en dan trekken er ook nog andere 
mensen heen, want daar is werk, daar is wat te verdienen. Al moeten zij wonen in 
plaggehutten, dat geeft niet. Er is hei voor hun schapen, en als bezembinder is er 
mogelijk ook aan de kost te komen. 
Maar er is nog een reden om de hei in te trekken. 
In 1672 breekt de oorlog uit tussen de republiek en bijna alle omringende landen. De 
regering radeloos, het volk redeloos en het land reddeloos. Een grote Eranse leger
macht t rekt ons land binnen, en er komt op de Zeister heide vr i j langdurig een groot 
legerkamp te liggen. En waar veel soldaten z i jn , met veel paarden, daar is al t i jd wel 
wat te halen, al is het maar de mest die er overschiet. Daarmee kun je een stukje hei 
ontginnen. 
Zo zi jn er eind 17e eeuw wat meer mensen op die grote st i l le heide gaan wonen, in 
kleine bedoeninkjes, hier en daar verspreid. 
En wi j kunnen zelfs al heel snel na 1700 te weten komen wie dat geweest z i jn. 

Bronnen: 
- W. van Itterson : De mark van Soest 
- Dr. J . Hovy : Amersfoort in Prent 
- E.P. de Booy : Weldaet der Scholen 
- L. Visser : Het dorp Zeist. 

(wordt vervolgd) 

DE KALKBRANDERIJ 
door E. Heupers 

In de loop van de 18e en 19e eeuw vestigden zich langs de rivier de 
Eem te Soest een tweetal industrieën van verschillende aard, die ken
merkend waren voor die tijd. 
Langs de Eem te Soest en ook op Baarns grondgebied lagen een aantal 
kalkbranderijen, bedrijven waar kalk werd geblust. Door toevoeving 
van water werd de ruwe en ongebluste kalk omgezet in een vetachtige 
substantie, ook kalk genaamd, wat als bouwmateriaal werd gebruikt. 
In chemische termen: calciumoxyde door toevoeving van water doen 
overgaan in calciumhydroxyde. Het is de witte poeder, die door samen
smelting van water en ongebluste kalk ontstaat en die hoofdzakelijk 
als metselspecie en voor het witten van muren en plafonds werd ge
bruikt . 
Het blussen of lessen van kalk is een niet ongevaarlijk werk, dat 
met het oog op de veiligheid op afgelegen plaatsen werd gedaan. De 
dampen en wegspattende kalkdruppels waren gevaarlijk voor onder meer 
in de nabijheid spelende kinderen, wanneer zij te dicht in de buurt 
kwamen. 
De kalkbranderij op de Grote Melm aan de rivier de Eem was gemakke
lijk bereikbaar voor de schepen, die de ongebluste kalk aanvoerden. 
Wie dit bedrijf exploiteerde, is niet bekend. Zeker is, dat het van
af 1827 daar gevestigd is geweest. Hoeveel arbeiders er werkten is 
eveneens onbekend. 
In het midden van de vorige eeuw (1852) wordt door Gerrit Nieuwland, 
zeer waarschijnlijk de eigenaar van het bedrijf, van beroep koopman, 
wonende te Amersfoort aan Peter van Roomen, van beroep landman (boer) 
wonende op de Grote Melm te Soest verkocht een kalkoven met bijbeho
rende lesschuur voor de som van ƒ 600,-, onder de uitdrukkelijke 
voorwaarde dat de kalkoven moet worden afgebroken of althans in die 



18 

De „les schuur" de Grote Melm, links op de foto. 

staat moet worden gebracht, zodat het bedrijf er nooit meer kan wor
den voortgezet. Met de lesschuur mag door de koper naar welgevallen 
worden gehandeld. 
Een lesschuur of een leshuis is de ruimte waar de kalk wordt geblust. 
Hier stonden de lesbakken, waar het blussen plaatsvond. Om de les-
bakken kon men heenlopen om tijdens het blussen met een lange houten 
spaan in de kalk te roeren. Oppassen voor wegspattend kalk was ook 
voor de mannen die de kalk blusten geboden. 
De betreffende koopacte en een uittreksel van het afschrift, waarin 
is omschreven dat de kalkoven moet worden afgebroken laten wij hier 
curiositeitshalve volgen. 
Bewijs van Eijgendom van een kalk-oven en annex Lesschuur en gronden 
staande en gelegen aan de Grote Melm in de Gemeente Soest. 
t.b.v. Peter van Roomen landman te Soest 3 januari 1852 

Voor Johan Albert van Steijn notaris: enz. compareerde De Heer Gerrit 
Nieuwland v. beroep koopman wonende i.d. stad Amersfoort verklarende 
bij tegen acte onder vrijwaring voor alle stoornissen Evictien, 
Hypothken, reclame, voogdijen en alle andere beletselen hoe ook ge
naamd uit de hand te hebben verkocht en mitsdien in volle en vrije 
eijgendom te transporteren en door overschrijving dezes in de daar
toe bestemde openbare register te zullen leveren aan Peter van Roomen 
van beroep landman wonende a.d. Grote Melm binnen de gemeente Soest, 
alhier tegenwoordig en deze koop accepterende: Een Kalkoven staande 
met de daarbij behorende lesschuur a.d. Grote Melm, voornoemd op het 
eigendom van de koper en op de reg.v.h. kadaster der Gem. Soest voor
komende enz.enz. 
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En ten opzichte van dit perceel met alles wat daarbij aard en nagel
vast mögt worden bevonden alle bepotingen en beplaningen enz.enz. 
lasten ongelden. De Heer verkoper heeft het recht van erfpacht op de 
grond waarop de gemelde kalkoven en schuur gebouwd is verkregen bij 
acte 23 Maart 1827 van den koper in deze voor Nots.Hub. Cliecta te 
Amersfoort, gepasseerd enz. enz. Ie -- 2e betreffende lopende lasten. 
3e dat alle voorhandse gereedschappen schelpen of kalk welke zich 
nog in of bij de getransporteerde Percelen mochten bevinden het ei
gendom blijven van den heer verkoper in deze en daarover vrijelijk 
zal kunnen beschikken. 
Voorts is deze koop gesloten voor en om de som van ƒ 600,- Neder
landse geld welke koopsom op heden in tegenwoordigheid van mij 
Nots. is voldaan. 

3 Januari 1852 

J.A. van Steijn. Notaris 

Afschrift 

Ie dat de kalkoven moet worden afgebroken of althans in die staat 
moet worden gebracht, dat de zelver nimmer of nooit tot een 
kalkbranderij zal kunnen of mogen gebruikt worden zonder schrif
telijke vergunning van de verkooper of rechtverkrijgende onder
werpen de zich a.d. koper in deze aan de uitspraak der bestaan
de wetten. In geval aan bovengemelde conditien niet voldaan 
wordt en wat de lesschuur aanbetreft hiermede kan door den koo-
per naar welgevallen mede gehandeld worden. 

Hiermede kwam er een einde aan een merkwaardig bedrijf. 
De bodem ter plaatse bevat nog resten van schelpen en kalk. 

KRANTENKNIPSELS 
Utrechts Nieuwsblad (4 Febr. 1927) 

Het uitbreidingsplan van Soest 1927. 

Komt er een nieuw station in de polder? 

SOEST. Ui t het thans ter visie liggende ontwerpuitbreidingsplan bl i jk t dat de mooiste 
gedeelten van Soest gespaard zijn gebleven namelijk groote duin en boschterreinen. 
Een groot stuk is gelegen bij de zogenaamde Lange Duinen, tusschen de locaalspoorweg 
Soest - Utrecht en de spoorweg Utrecht - Soestduinen, het tweede groote stuk is 
gelegen tusschen Soestduinen en Amersfoort . Voor fabrieksterrein is bestemd het 
Oostelijke gedeelte bij de Eem. 

Er zi jn drie hoofdwegen geprojecteerd in aansluiting met plannen van de naburige 
gemeenten; een weg van de Slotlaan te Zeist, achter Soesterberg langs het Kamp van 
Zeist naar Amersfoort ; een weg Bilthoven - Soestduinen - Amersfoort , aansluitend op 
Bilthoven - Utrecht , wat een belangrijke verkorting zal zijn van het t ra ject 
Amersfoort - Utrecht ; en verder een weg van Hilversum - Soestduinen - Amersfoort . 

Deze wegen zi jn - in overeenstemming met de besluiten van het Wegencongres in 1926 
in Den Haag gehouden - geprojecteerd op een breedte van 24 meter. 


