
Bijna een fabriek bij Bijdorp 

Een van de mooiste buitens van Loenen, 
Bijdorp, staat sinds kort te koop. Het schitte
rende huis uit het begin van de 18 de eeuw 
heeft niet alteen een bijzonder interieur, maar 
ook een prachtige tuin en dito overturn. Dat 
die overturn er bijna niet meer was geweest, is 
onlangs gebleken uit correspondentie die 
Willem Mooij in het Loenens archief vond. 
Slechts weinigen zullen weten dat het maar 
een haartje gescheeld heeft, of in Loenen zou 
een papierfabriek gestaan hebben aan de 
oever van de Vecht, in de overtuin van Bijdorp. 

"Oprigting papiermakerij" 
Begin 1835 ontvingen Gedeputeerde Staten 
van de Provincie Utrecht een brief van de firma 
C. de Bruijn en Zoonen uit Amsterdam, suiker
raffinaderij aan de Herengracht, bij de Vijzel
straat. In deze brief verzochten zij toestem
ming tot "het oprigten of doen oprigten eener 
papiermakerij, door middel van stoomwerktui-
gen op het voorstuk aan de rivier de Vecht van 

de plaats genaamd Bijdorp, gelegen over het 
dorp Loenen aan de Vecht, onder de gemeen
te Loosdrecht provincie Utrecht'. Dat de 
oprichting van deze fabriek "eenig nadeel of 
ongelegenheid ten opzichte van algemeene of 
bijzondere belangen zou kunnen daarstellen", 
leek de heren zeer onwaarschijnlijk. In tegen
deel, zij verwachtten dat Gedeputeerde Staten 
wel 'het nuttige en belangrijke' van de oprich
ting voor de provincie Utrecht in het algemeen 
en de gemeente Loenen in het bijzonder zou 
inzien. "Nieuwe vooruitzigten voor den handel 
en nijverheid" zouden ongetwijfeld "eenen 
weldadige invloed op de algemeene welvaart 
uitoefenen". Burgemeester Sanderson van 
Loenen ontving geen officiële aanvraag, maar 
hoorde hiervan blijkbaar wel in de wandelgan
gen. Dit blijkt uit de brief die hij in april 1835 
aan Gedeputeerde Staten wilde sturen. Wilde 
sturen inderdaad, want deze brief is nooit 
verstuurd. De brief bevindt zich nog wel in het 
archief, doorgekrast door de burgemeester 
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zelf. Blijkbaar is hij op andere gedachten 
gebracht, want de inhoud van de brief die wél 
verstuurd is, is totaal tegengesteld aan deze 
brief. 

Positieve reactie 
De nooit verstuurde brief laat een positief 
geluid horen aan Gedeputeerde Staten. Werk
gelegenheid en toenemende welvaart liggen 
de burgemeester na aan het hart. 
Dat hij zelf, wonende schuin tegenover 
Bijdorp (Dorpsstraat 12-14), last zou kunnen 
krijgen van lawaai, stank of anderszins, was 
voor hem minder belangrijk: "Ik heb de eer, 
Uedel groot Achtbaren op de bij Uedelachtb. 
te berigten, dat ik, sedert het gerucht der 
oprigting van eene fabrijk op Oud Over, de 
meeste inwoners van Loenen gezien en 
gesproken heb, zonder dat zij eenig verlangen 
hebben geuit, om zulks tegen te werken, maar 
dat integendeel de algemeene geest schijnt te 
zijn, met uitzondering van enkelen, welke uit 
het oogpunt, dat door het aanwezig zijn van 
fabrieken veelal tot gevolg hebben, dat 
behoeftige menschen worden nagelaten, in 
welker onderstand de armenkassen moeten 
voorzien: dat de fabrieken alhier niet geweerd 
mogten worden, maar zelfs aangemoedigd tot 
herkrijging van die welvaart, welke weleer 

alhier bestond uit eene menigte van buiten 
verblijven, waarvan velen reeds gesloopt zijn. 
Indien overigens de oprigting van die fabriek, 
eenige ongelegenheid teweeg kan brengen, zal 
dezelve voor mij en voor mijn eigendom, als 
vlak tegenover Bijdorp gelegen, wel het groot
ste wezen, doch ik wil zulks gaarne opofferen 
voor het algemeen belang". 

Protest 
Het gerucht van de aanvraag had ook A. du 
Bois bereikt, ambachtsheer van Loenen en 
Nieuwersluis. Hij was faliekant tegen de bouw 
van een fabriek en schreef dan ook in maart 
een brief naar Gedeputeerde Staten met het 
verzoek de bouw niet toe te staan. Hij vreesde 
"dat de gemeente zo doende zoude verlooren 
gaan, aangezien men dagelijks het onver
draaglijk reeds gewaar wordt, veroorzaakt 
door de fabriek van de Heer Tijssen.1) Uedel. 
GrAchtb. vertrouw ik, zal door die weigering, 
niet alleen mij maar bijkans de gehelen 
gemeente daardoor genoegen geven". Of Du 
Bois ook met burgemeester Sanderson 
gesproken heeft, is niet bekend, maar wel 
waarschijnlijk. Het lijkt er op dat ook andere 
inwoners van Loenen, tegenstanders van de 
fabriek, met de burgemeester gepraat hebben, 
want de brief die op 26 april 1835 verstuurd 
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werd naar Gedeputeerde Staten bevatte een 
totaal andere inhoud dan de eerdere, nu door
gestreepte versie. In deze brief adviseerde 
Sanderson om geen toestemming tot de 
bouw te verlenen. Ja, het zou kunnen zijn dat 
de werkgelegenheid bevorderd zou worden. 
Maar wat voor nadelen stonden daar al niet 
tegenover! Lawaai, luchtvervuiling, vervuiling 
van het Vechtwater dat gebruikt werd als 
drinkwater en onveiligheid vanwege de 
stoomwerktuigen. Sanderson schreef dat hij 
bang was dat door deze nadelen juist de rijke 
inwoners het dorp zouden verlaten, waardoor 
de bouw van de fabriek een averechts effect 
zou hebben. "Zowel bederfelijke stoomdamp 
op het water, als ten gevolge der uitvloeijsels 
welke het bereiden der lompen en tot het 
papier maken benoodigd zijn, het water in de 
Vecht, welke niet altijd stroomend is, zullen 
infecteren, en welk rivier-drinkwater aan het 
grootste gedeelte der ingezetenen tot drink
water moet strekken. Dat de schamele 
gemeente bij zoodanige fabrijk doorgaans 
gebezigd wordende de rust der gemeente 
grotelijks kan storen, onveiligheid berokkenen 
en de gegoede ingezetenen daardoor zoude 
verpligten, deze gemeente te verlaten, en 
niets dan, als armoede in plaats van voordeel 
te verwachten zoude wezen; als mede dat de 
plaats Bijdorp tot zoodanige fabrijk niet 
geschikt is en er alle gronden volgens de wet 

bestaan, om in dit gedaan verzoek te difficul-
teren". 

De overtuin van Bijdorp was gered. Er zou 
later een tennisbaan in worden aangelegd, 
zoals op de foto op pag. 29 te zien is. In 1934 
werd de tuin opnieuw ingericht, naar Italiaans 
voorbeeld. Er kwamen beelden in, gekocht 
van eigenaren van andere buitenplaatsen. 
De Toscaanse zuilen die er nu nog staan, 
kwamen van het buiten Hilverbeek in 's Grave-
land, de bustes die er op staan werden aan
gekocht van 't Nijenhuis te Heino. Het is te 
hopen dat de toekomstige eigenaar even 
goed voor Bijdorp zal zorgen als de huidige 
dat tot op heden gedaan heeft... 

Juliette Jonker-Duynstee 
Willem Mooij 

BRONNEN: 

De gebruikte correspondentie bevindt zich in het 
Archief van de Gemeente Loenen, 

NOTEN: 

1) De heer Thijssen bezat een beenderzwartfabriek 
bij Beek en Hoff. Deze veroorzaakte een enorme 
stankoverlast. Een uitgebreid artikel hierover 
vindt u in "150 jaar industrie Beek en Hoff" door 
J. Boerstra, Vechtkroniek 3 (dec. 1995) p. 3-8. 

Windkorenmolen 
te Vreeland 

(Coll.: W. Mooij) 

30 


