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Het spoorwegplan Dordrecht-Woerden van 1911 
door R.A.J. Hamoen 

Een reis per trein van Woerden naar steden als Dordrecht. Breda en Tilburg moet altijd via een 
behoorlijk grote omweg geschieden. De uitvoering van een spoorwegplan uit 1911 had aan die situatie 
een einde kunnen maken. Dit behelsde de aanleg van een hoofdlijn van Woerden naar Dordrecht via 
Oudewater, Schoonhoven, Ottoland, Molenaarsgraaf en Sliedrecht. 
Het plan wordt door een in Dordrecht gevestigd comité naar voren gebracht. Voorzitter is de secretaris 
van de Kamer van Koophandel in Dordrecht, A. van Raalte. In het comité zijn verder de 
burgemeesters van de gemeenten tussen Dordrecht en Woerden en enkele „groot-industriëlen" 
vertegenwoordigd. 
Het belangrijkste doel is de ontsluiting van de Alblasser- en Lopikerwaard door een spoorlijn, die 
zowel aan de lokale als de nationale belangen beantwoordt. Vóór 1911 zijn de vele plannen om deze 
landbouwgebieden uit hun isolement te verlossen steeds zonder succes gebleven. 
De meeste kans maakte de lijn Gouda-Dordrecht, die de Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij 
(NRS) in 1870 voorstelde aan de regering om de toentertijd gewenste aansluiting van de NRS-lijn 
Utrecht-Gouda-Rotterdam met de lijn Rotterdam-Amsterdam van de Hollandsche IJzeren Spoorweg 
Maatschappij (HSM) tot stand te brengen. Door allerlei, vooral politieke meningsverschillen kwam 
die aansluiting er niet, noch de tamelijk eenvoudige aansluiting in Rotterdam zelf. 

Een nieuwe kans kreeg het plan Gouda-Dordrecht in 1882. In dat jaar was een enquête-commissie over 
de opzet van de spoorwegexploitatie actief. NRS-directeur H. Ameshoff brak een lans voorde kortere 
verbinding van Amsterdam met België, want die zou immers gunstig uitvallen voor ,,zijn" lijn 
Amsterdam-Breukelen-Gouda. De Haagsche Bankvereeniging diende in 1884 een concessieaanvraag 
in die zonder resultaat bleef. 

De nieuwe poging die het Dordrechtse comité in 1911 doet, krijgt de steun van niemand minder dan 
mr.dr. J.H. Jonckers Nieboer; op dat moment werkzaam op de rechtskundige afdeling van de 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS) en schrijver van het standaardwerk 
,,Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen 1832-1938". 
Hun hoop dat de plannen voor een kortere verbinding van Amsterdam met België ditmaal 
werkelijkheid zullen worden, wordt versterkt door de aanleg van de lijn Eindhoven-Weert, die in 1913 
geopend zou worden. Deze lijn zou de omweg via Venlo voor het noord-zuid verkeer overbodig 
maken. 
De aanlegwerkzaamheden grijpt Jonckers Nieboer aan om in een artikel in de Telegraaf van 6 april 
1911 te pleiten voor de lijn Woerden-Dordrecht. In het volgende citaat* noemt hij de belangrijkste 
voordelen: 
„Voor de internationale verbinding Amsterdam-Roosendaal (Essen-Antwerpen-Brussel-Parijs, 
Vlissingen-Londen) zijn thans drie wegen aangewezen: 1. De HSM-route via Haarlem-Den Haag-
Rotterdam, lang 142 km; 2. De SS-route via Breukelen-Gouda-Rotterdam (Ceintuurbaan), lang 139 
km; 3. De SS-route via Utrecht-Den Bosch-Breda, lang 151 km. 
De rijtijd der sneltreinen is op de twee eerste trajecten ongeveer gelijk. Met de snelste trein duurt de reis 
Amsterdam-Roosendaal via Haarlem 2 uur 26 minuten en via Gouda 2 uur 25 minuten. Voor het 
traject via Utrecht heeft men iets meer tijd nodig, namelijk 2 uur 33 minuten. 
Door de aanleg van een lijn Woerden-Sliedrecht zou de afstand worden: Amsterdam WP 
(Weesperpoort)-Woerden 35 km, Woerden-Sliedrecht 30 km, Sliedrecht-Dordrecht 10 km en 
Dordrecht-Roosendaal 38 km, in totaal 113 km. 
Een verkorting dus van de thans bestaande kortste verbinding via Gouda met niet minder dan 
zesentwintig kilometer] 
Langs deze weg zou bovendien met een grotere gemiddelde snelheid kunnen worden gereden dan op 
het traject via Rotterdam, waar het passeren van het viaduct door de stad en van de daarop volgende 

* De spelling van het citaat is aangepast. 
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grote spoorbruggen een onvermijdelijke vertraging medebrengt, ook al wordt op de stations Delftse 
Poort en Beurs niet gestopt. 
Een rijtijd van 40 minuten aannemende voor het traject Woerden-Schoonhoven-Dordrecht, waarin 
twee grote bruggen voorkomen, één over de Lek bij Schoonhoven en één over de Merwede bij 
Baanhoek, en in aanmerking nemende dat te Dordrecht gerebrousseerd (kopgemaakt-R.H.) zou 
moeten worden, kan men rekenen dat de afstand Amsterdam-Roosendaal via Schoonhoven in één uur 
en vijftig minuten zou kunnen worden afgelegd, een besparing van een half uur. 
Die besparing kan nog groter worden, wanneer een tweede coupure wordt aangelegd langs 
Dubbeldam. Het oponthoud te Dordrecht vervalt dan en de route wordt nog ongeveer 4 km korter 
(...)• 
Zestig km spoorreis minder is voor de zakenman, die van Amsterdam op één dag naar Antwerpen of 
Brussel op en neer gaat, een besparing in tijd waarvan de waarde niet gering is. 
En niet alleen de Amsterdammers zouden van de nieuwe route profiteren, ook Utrecht en de ten 
noorden daarvan gelegen plaatsen zouden er in hun verbinding met Dordrecht en België zeer door 
worden gebaat". 

De lokale betekenis van de lijn toont Junckers Nieboer aan met een lijstje met inwonersaantallen van 
de twaalf gemeenten tussen Woerden en Sliedrecht. in totaal 31.530 mensen. Een getal dat nu en 
wellicht ook in 1911 niet zoveel indruk maakt. Ineen voetnoot noemt hij het voordeel van de ontlasting 
van de drukke lijn Rotterdam-Dordrecht. 
Doel van het artikel is. behalve het „warm maken" van de politici voor het plan, de centen uit 's Rijks 
schatkist. Volgens de berekeningen van Junckers Nieboer zou daar een bedrag van 5,9 miljoen gulden 
uitgehaald moeten worden; bij de aanleg van de afsnijding bij Dubbeldam nog ruim een half miljoen 
gulden extra. 
Het grootste deel van dit bedrag zou opgaan aan bruggen. Over de Lek bij Schoonhoven zou een brug 
met zes kilometer lange opritten voor 2,4 miljoen gulden aangelegd kunnen worden. Aanleg van een 
tweede spoor over de Baanhoek en de daarmee samenhangende emplacementswijzigingen zouden 1 
miljoen gulden gaan kosten. Daarbij vergeleken is de brug over de IJssel bij Oudewater goedkoop: 
100.000 gulden. De rest van het geld zou nodig zijn voor 24 kilometer dubbelspoor. 
De minister van Waterstaat vraagt hierover advies aan de Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten 
(RvT), die op haar beurt de mening vraagt van de SS, die voor de exploitatie van de lijn het eerst in 
aanmerking komt. 
De directeur van die maatschappij, J.A. van Kretschmar van Veen, laat in zijn brief aan de RvT 
duidelijk blijken weinig heil te zien in de voorgestelde verkorting met België. 
Als we op de kaart plaatsen willen zoeken die door een kortere spoorwegverbinding verbonden kunnen 
worden, dan biedt ons land volgens de SS-directeur ..nog een vruchtbaar veld voor zulke denkbeel
den". 
Hij vermoedt dat de plannen niet erg serieus zijn overwogen, hetgeen blijkt uit de doorgehaalde 
passage in het afschrift, dat de denkbeelden in het Telegraafartikel ,.zijn opgemaakt uit het brein van 
een onverantwoord persoon", met wie Junckers Nieboer bedoeld wordt! 
Een andere reden voor de SS om het plan af te wijzen is het uit balans raken van het wankele evenwicht 
in het stelsel van de spoorwegovereenkomsten tussen de HSM en de SS uit 1890. 
Als de SS een nieuwe hoofdlijn naar België zou gaan exploiteren, zou de HSM in ruil daarvoor 
ongetwijfeld een compensatie eisen. 
Verder heeft de SS sterke twijfels over de berekening van de aanlegkosten. Deze zouden volgens de 
maatschappij wel tweemaal zo hoog kunnen uitvallen. 
Ook de HSM geeft een reactie. Deze maatschappij zegt dat het transietvervoer tussen Amsterdam en 
België te gering zou zijn voor een winstgevend bedrijf, terwijl de verbinding het toch van dit vervoer 
zou moeten hebben. Een reden die volgens de HSM eventueel voor aanleg zou pleiten is de ontlasting 
van de „in de toekomst" overbelaste lijnen Amsterdam-Rotterdam-Dordrecht via Delft en Gouda. 
Maar ook dit zou ..slechts in zeer geringe mate" het geval zijn. 
Het is duidelijk: de SS en de HSM hebben geen behoefte aan de nieuwe lijn. Dit negatieve advies 
verwerkt de RvT in het antwoord aan de minister, waarin de Raad zelf het plan nog verder afkraakt. 
Het bevreemdt de RvT dat de Amsterdamse handel als grote belanghebbende bij een kortere 
verbinding met België, niet in het spoorwegcomité is vertegenwoordigd. Daarop baseert de Raad haar 
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Trein uil Gouda naar Woerden, gezien vanaf het viaduct over Rijksweg 12; februari 1983. 
Foto: R.A.J. Hamoen. 

oordeel dat er niet zoveel behoefte aan de verbinding is als het comité doet voorkomen. Volgens de 
RvT gaat het slechts om de lokale belangen en daarin kunnen tramlijnen beter voorzien. 
Om de oude lijn te ontlasten brengt de RvT het plan van de eigen deskundigen vooreen lijn Rotterdam-
Baanhoek, vooral voor het goederenverkeer van Rotterdam naar het zuiden. Deze 21-kilometer lange 
lijn zou ruim tien miljoen gulden gaan kosten. De kosten voor de lijn Woerden-Dordrecht, die 9 
kilometer langer is en hetzelfde aantal bruggen telt. zouden daarom zeker boven de geraamde 5.9 
miljoen gulden uitkomen. 
De conclusie van de RvT luidt dat het algemeen belang te gering is. 

Tot nu toe is nog niet gerept over de behoefte aan de lijn van Belgische zijde. Een positief geluid komt 
voor in de Nieuwe Courant d.d. 24 augustus 1912. In een artikel uiten de Antwerpse 
diamanthandelaren de vrees dat hun rechtstreekse „en veel gebruikte" verbinding met Amsterdam 
verloren zal gaan als de rechtstreekse treinen via Tilburg-Turnhout geleid zullen worden zonder 
Antwerpen aan te doen. Als alternatief noemden de handelaren de verbinding Dordrecht-Woerden, 
die een grotere verkorting in kilometers inhoudt dan de route via Turnhout. Zo wordt het ene plan 
voor een verkorting gebruikt tegen het andere, echter met uitblijven van resultaten. 

Het spoorwegplan lokt verder reacties uit van de gemeenten Willeskop en Montfoort die in een brief 
aan de RvT verzoeken de lijn - ten koste van Oudewater - meer in de nabijheid van hun gemeenten te 
traceren. 
De brief van het Montfoortse gemeentebestuur is gedateerd 29 augustus 1911. In het volgende citaat 
daaruit worden de argumenten aangedragen: „Reeds tal van jaren zijn van gemeentewege allerlei 
pogingen aangewend om enige verbinding met grote plaatsen te verkrijgen waaraan hier grote behoefte 
bestaat, daar het dichtst bijzij nde station Woerden op 8 kilometer van deze gemeente is gelegen en inde 
winter, door slechte gesteldheid der wegen, bijna niet is te bereiken. (...) 
Mocht het voorgenomen plan enige wijziging ondergaan, zodat te Montfoort of in de onmiddellijke 
nabijheid een station der lijn Amsterdam-Dordrecht tot stand komt, dan zullen niet alleen de 
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Trein uit Gouda naar Woerden op de plaats waar een grote splitsing had kunnen liggen; 26 maart 1983. 
Foto: R.A.J. Hamoen. 

ingezetenen dezer gemeente ervan kunnen profiteren, doch ook een groot gedeelte der bewoners van 
Linschoten (Mastwijk en Heeswijk) er gebruik van kunnen maken. De gemeente Willeskop, waar de 
meeste ingezetenen ver wonen van de geprojecteerde lijn, zal alleen groot belang hebben bij de 
totstandkoming der lijn Amsterdam-Dordrecht als te Montfoort of in de onmiddellijke nabijheid een 
station tot stand komt, dat vanzelf in het centrum van Willeskop komt te liggen. 
Wij menen nog onder Uw aandacht te moeten brengen: 
1. dat naar ons oordeel Oudewater, dat reeds aan de lijn is gelegen, geen grote behoefte heeft aan een 
treinverbinding. 
2. door de vaste kleigrond te Montfoort en omgeving bij de legging der lijn heien overbodig zal zijn. 
3. de lijn Dordrecht-Schoonhoven-Montfoort-Woerden-Amsterdam wat kilometerafstand betreft 
maar zeer weinig verschilt met een lijn Dordrecht-Schoonhoven-Oudewater-Woerden". 

In de korte op 31 augustus 1911 gedateerde brief van Willeskop wordt gewezen op het landbouwende 
karakter van de streek en gezegd dat ook de buurtschap Blokland van de spoorlijn zou kunnen 
profiteren. 
Alle gemeenten langs de geprojecteerde lijn stellen geld beschikbaar voor het spoorcomité. De 
gemeente Dordrecht geeft 300 gulden. 
De minister van Waterstaat raakt niet onder de indruk van alle pleitbezorgers en volgt het advies van 
de RvT op de lijn Dordrecht-Woerden niet financieel te steunen. Het plan verdwijnt daarna voorgoed 
in de doofpot. 

Naast alle genoemde nadelen, is het ..missen" van de grote steden in het westen van Nederland een 
uiterst zwak element in het plan. Zelfs voor een TEE is een non-stop rit van Roosendaal naar 
Amsterdam commercieel niet te verantwoorden. Voor het goederenverkeer geldt hetzelfde: het 
rechtstreekse vervoer van Amsterdam naar België rechtvaardigt geen nieuwe spoorlijn die enkele 
kilometers afsnijdt en waarvan de tijdwinst is te verwaarlozen. Voor de verkorting Eindhoven-Weert 
gingen deze nadelen zeker niet op. 
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Blijft over het voordeel van de ontsluiting van de Alblasser- en Lopikerwaard. De Raad van Toezicht 
heeft het waarschijnlijk bij het rechte eind om in dat geval een voorkeur voor tramlijnen uit te spreken. 
Maar of dan een enigszins rendabele exploitatie mogelijk was geweest valt te betwijfelen. In dezelfde 
tijd vindt het debacle van de lijn Gouda-Schoonhoven plaats; een lijn die merkwaardig genoeg niet bij 
het spoorwegplan is betrokken. 
Opvallend is de rol van Junckers Nieboer. Vermoedelijk heeft hij in het Telegraaf-artikel de kans 
dankbaar aangegrepen om van zijn persoonlijke voorkeur voor een dergelijke hoofdlijn te getuigen. 
Daarmee heeft hij echter de geloofwaardigheid van het plan meer kwaad dan goed gedaan. 
Als de minister van Waterstaat wel „ja" gezegd had, zou Dordrecht-Woerden de laatste hoofdlijn in 
Nederland geweest zijn tot de opening van de Schiphollijn. 
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Aantekeningen uit de notulen van de gemeenteraads
vergaderingen van Rietveld en de Bree 

door W. van Wijngaarden 

Voor een onderzoek naar de familie Vroege in de vorige eeuw in Rietveld heb ik de notulen van de 
raadsvergaderingen doorgelezen. Klaas Vroege was van 1825 tot aan zijn dood in 1862 lid van de 
gemeenteraad, eerst als lid zonder meer, later als wethouder. In 1863 werd zijn zoon Jan Sterk Vroege 
als lid beëdigd en hij is dat met een onderbreking van 1869 tot 1877 tot zijn dood in 1909 gebleven, de 
laatste jaren als wethouder en waarnemend burgemeester. Beiden zijn ook ambtenaar van de 
burgerlijke stand geweest. De burgemeesters in die tijd waren C.J. Bredius (1825-1855), zijn zoon mr. 
J. Bredius (1855-1877), A. Knijff (1877-1907) en daarna F. Mahlstede (1907-1919). Het was mij inde 
eerste plaats te doen om wat over activiteiten en meningen van de genoemde Vroeges te weten te 
komen, vandaar dat hun namen enkele malen speciaal genoemd zullen worden. Al lezende echter bleek 
me dat verslagen van gemeenteraadsvergaderingen, ook die van een klein dorp als Rietveld, iets 
hebben van een spiegel van gebeurtenissen en culturele ontwikkelingen in de vorige eeuw en daarvan 
wil ik iets laten zien. 

Na de Franse tijd werd de naam schout nog enkele jaren gehandhaafd. Zo bestuurde schout S.G. 
Schuak met drie gemeenteraadsleden de gemeente Rietveld en de Bree. Toen hij in 1825 overleed, werd 
als opvolger benoemd C.J. Bredius. Evenals zijn voorganger was hij tegelijkertijd secretaris. Hij werd 
bijgestaan door de toenmalige leden P. Hofland, Th. Blom en Jac. de Koning. 
Nog hetzelfde jaar werd het bestuur volgens het reglement van 23 juli 1825 gewijzigd. Voortaan stond 
aan het hoofd een burgemeester, die tegelijkertijd secretaris kon zijn. De raad vaneen kleine gemeente 
zou uit zeven leden bestaan, inclusief de burgemeester. Voor het dagelijks bestuur werd deze bijgestaan 
door twee assessoren, die later, na de grondwetswijziging in 1848. wethouders werden genoemd. De 
raad moest dus met drie leden worden uitgebreid en daartoe werden door de Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland benoemd: Jacobus van Slagmaat. Anthonie Costerus en Klaas Vroege. In de vergade
ring van 26 augustus 1825 legden ze in handen van de burgemeester de eed af. 
De vergaderingen kostten de leden niet veel tijd. Drie- of viermaal per jaar kwam men bijeen in een 
kamer van de herberg ..De Roskam" aan het begin van de Uitweg bij de Blokhuisbrug. want een 
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