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Het land "Cronenburgh", 

waarop de uitbreiding zou 

plaatsvinden. 

Foto circa 1935. 
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Het uitbreidingsplan 

Kronenburg uit 1937. 
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Een nooit uitgevoerd uitbreidingsplan 
in Loenen 

De gemeente Loenen groeit. Al jaren wordt 
gesproken over een uitbreidingsplan op de wei
landen tussen de Rijksstraatweg en het Amster
dam-Rijnkanaal ter hoogte van de Bloklaan. De 
planning is dat vanaf medio 2002 de eerste van 
de circa 200 woningen opgeleverd zullen wor
den. De laatste uitbreiding van een dergelijke 
omvang in Loenen was in de jaren '80 van de 
twintigste eeuw, toen het plan Hoefijzer met alle 
daarbinnen liggende 'hofjes' werd aangelegd. 
Daarvoor, in de jaren '50 was Loenen uitgebreid 
met de Oranjebuurt (het plan Rijzicht). Daarna 
werden in fasen de weilanden aan de andere kant 
van de Rijksstraatweg (de voormalige tuinen van 
de heren van Kronenburg) bebouwd met de 
Driehovenlaan en de straten daaromheen (het 
plan Driehoven). 

Is het groen rond het centrum nog wel veilig 
voor de uitbreiding van dit dorp, zou je bijna 
denken. Eén plek in het dorp lijkt echter onaan
tastbaar: het weiland langs de Vecht waar de res
ten verborgen liggen van kasteel Kronenburg. 
Dit kasteel werd rond 1260 gesricht en in 1672 
door de Fransen verwoest. Op dezelfde plaats 
werd een buitenplaats gebouwd die in 1827 ges
loopt werd. Eeuwenlang is deze plaats het thuis 
geweest van de invloedrijke heren van Kronen
burg, Floris V heeft er nog gevangen gezeten, 
etc. ' De geulen in het weiland geven aan waar 
vroeger de grachten en waterlopen liepen. 
Een plek vol historie. Een mens zou wel gek zijn 
om hier iets te bouwen, sterker nog, het is verbo
den: het weiland is een archeologisch monu
ment. In de jaren dertig dacht men hier blijk
baar anders over... In de notulen van de 
vergadering van Burgemeester en Wethouders 
van 19 mei 1935 komt het uitbreidingsplan 
'Kronenburg' aan de orde. 2) De voorzitter 
bespreekt het plan en zegt "ter Provinciale Grif
fie inlichtingen daaromtrent ingewonnen te 
hebben". Besloten wordt deze aangelegenheid in 
de raad te brengen en voor te stellen voor 
genoemd perceel land een uitbreidingsplan te 

doen maken. De opdracht voor het uitbreidings
plan wordt gegeven aan architectenbureau Gat-
hier te Utrecht. Het ontwerp voor dit plan, zoals 
dat in dit artikel is afgebeeld, voorziet in de aan
leg van een nieuwe weg dwars door het weiland, 
lopende van de Bloklaan tot de Kronenburger
laan. Aan weerszijden van de weg zou de grond 
verkaveld worden in 9 dubbele en 2 enkele per
celen. Gedeputeerde Staten van Utrecht geven 
goedkeuring aan het plan en men besluit dit 
alom bekend te maken. De plannen worden in 
de B & W vergadering van 1 december 1937 
besproken. 

Conclusie: de gemeenreopzichter Boers, tevens 
plaatselijk architect, zal met een collega-architect 
te Maarssen het plan bespreken. 
Voorts zal hij inlichtingen inwinnen bij de 
grondeigenaar van het voormalige terrein van 
Kronenburg. Vergaande vorderingen dus met 
het plan om het weiland te bebouwen. Van de 
realisering is echter nooit iets gekomen. Waar
schijnlijk waren de crisisjaren en dreigende oor
log hier debet aan. 

Pas later kwam het historisch besef op gang dat 
dit weiland een unieke plek is. Een stuk groen 
dat altijd onbebouwd zal blijven. 

luliette Jonker-Duynstee 

Met dank aan Willem Mooij voor zijn onderzoek. 
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