
De Nieuwe Zandweg te Linschoten als tolweg, 1820-1912 

door W.R.C. Alkemade 

Op 20 februari 1912 nam de gemeenteraad van Linschoten een belangrijk besluit. Met ingang 
van 1 mei van dat jaar zou de gemeente het beheer van de Nieuwe Zandweg in die gemeente over
nemen van het "Bestuur van de Nieuwe Zandweg", een sinds 1820 bestaand orgaan, gevormd uit 
de polderbesturen van Rapijnen & IJsselveld en Schagen & Den Engh. 
Met deze overname kwam er een einde aan de heffing van de nog maar door weinig mensen ge
waardeerde tol op deze weg. Dit artikel wil een overzicht geven van de geschiedenis van het be
heer van de Nieuwe Zandweg als voorbeeld van een tolweg zoals die tot halverwege de twintigste 
eeuw overal in Nederland voorkwamen. Eerst zullen de totstandkoming van de zandweg en de 
reglementen ter sprake komen. Vervolgens wordt wat dieper ingegaan op de organisatie, het on
derhoud en de tolheffing op de Nieuwe Zandweg. 

De aanleg van de Nieuwe Zandweg 
Al in de achttiende eeuw was er een wegverbinding tussen het stadje Montfoort en het dorp Lin
schoten. Deze verbinding bestond uiteen drassige kleiweg, die in de natte seizoenen niet begaan
baar was. Vervoer tussen deze twee plaatsen was met paard en wagen of koets niet mogelijk. 
Voor voetgangers was er in die tijd wel een voorziening: het bestuur van de polder Rapijnen & 
IJsselveld zorgde ervoor, dat er op het gedeelte van de kleiweg tussen het dorp Linschoten en de 
aanzienlijke boerderij Heulestein een laag zand lag, zodat dat stuk op een fatsoenlijke manier te 
belopen was. Dit zandpad was maar smal en alleen voor voetgangers geschikt; het was ongeveer 
een kilometer lang en werd door de polder netjes en regelmatig onderhouden. Vanaf Heulestein 
liep, dwars door het IJsselveld, ook nog een pad, waar echter geen zand op lag en dat door de be
volking het "Plankjesland" werd genoemd. Dit pad hield op bij de herberg De Lindeboom, het 
rechthuis van het gerecht Cattenbroek, ongeveer op de hoek van het huidige IJsselveld en de Cat-
tenbroekerdijk in Montfoort. 
De Linschotense schout Jan de Cupere had in de tweede helft van de achttiende eeuw wel eens la
ten uitrekenen wat het zou kosten om de kleiweg tussen Linschoten en Montfoort te verbeteren. 
Omdat de grondeigenaars en de huurders kennelijk het nut van een ook voor paard-en-wagen be
rijdbare weg niet inzagen en omdat de economische en politieke toestand in de Nederlanden ook 
niet zo gunstig was bleef het bij die berekening. 
Aan het begin van de negentiende eeuw kwam het opnieuw tot een initiatief om de verbinding 
tussen Linschoten en Montfoort voor rijdend verkeer te verbeteren. In navolging van de polder-
besturen van onder andere Blokland, Kockengen, Lange Weide, Hekendorp en Zuid-Linschoten 
waren schout en heemraden van de polders Rapijnen & IJsselveld (in het vervolg Rapijnen ca. 
genoemd) en Schagen & Den Engh (hierna Schagen ca. genoemd) tot de conclusie gekomen dat 
bezanding van de weg tussen Linschoten en Montfoort een gunstige invloed zou hebben op de 
economische ontwikkeling van Linschoten. De geestelijke vader van het plan zal ongetwijfeld 
Anthony van Dam (1770-1847) zijn geweest, die als schout en secretaris van de gemeenten Lin
schoten, Snelrewaard, Achthoven en Wulverhorst en tevens schout, secretaris en "gadermeester" 
(penningmeester) van de in die gemeenten gelegen polders, een sleutelpositie in Linschoten in
nam. 
Op 6 april 1820 kwamen de polderbesturen van Rapijnen ca. en Schagen ca. met een voorstel 
aan de grondeigenaars of ingelanden van die polders tot het aanleggen van een zandweg tussen 
het dorp Linschoten en "de vrijheid der stad Montfoort". De weg zou beginnen bij de brug mid
den in het dorp Linschoten. Vandaar zou hij de bestaande kleiweg op de grens van de twee pol-
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ders volgen tot aan de brug bij de Lindeboom en vervolgens nog een klein stukje op de huidige 
Doeldijk tot aan de grens van Montfoort. 
De polderbesturen waren in het voorstel optimistisch over de uitvoering van het plan. Ze raam
den de kosten op zo'n 4000 gulden en gingen er al bij voorbaat (en terecht) van uit dat het Rijk 
daar wel niet aan zou meebetalen. De aanlegkosten zouden echter betaald kunnen worden door 
het heffen van een buitengewone omslag over de ingelanden van de twee polders, terwijl het on
derhoud betaald zou moeten worden door degenen die er het meest belang bij zouden hebben, te 
weten de mensen die aan de "nieuwe zandweg" woonden en de passanten die er gebruik van 
maakten. In de praktijk zou dat er op neer komen dat de "aangelanden" elk een bepaald gedeelte 
van de weg, een zogenaamde hoefslag, zouden moeten onderhouden en dat niet bij de aanleg of 
het onderhoud betrokken gebruikers van de weg tol zouden moeten betalen. 
Op 13 juli 1820 kwamen er op uitnodiging van de polderbesturen 36 ingelanden en vertegen
woordigers van ingelanden van de beide polders bijeen in de Linschotense dorpsherberg, die ook 
als gemeentehuis dienst deed. Nadat schout Van Dam het plan had uitgelegd en de mensen er hun 
zegje over hadden kunnen doen werd er gestemd. Een ruime meerderheid (waarbij men de afwe
zige ingelanden ook als voorstemmers beschouwde) voelde wel voor het idee, zodat in diezelfde 
vergadering drie onafhankelijke, deskundige en betrouwbare heren (J.W. Gobius en C. Moninx 
uit Montfoort en de Linschotense klompenmaker Hermanus Gersie) werden benoemd om voor 
de uitvoering van het plan zorg te dragen. 

Kaart van het traject van de Nieuwe Zandweg en de Waardsedijk. 
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Het drietal liet er geen gras over groeien. Eerst moest er toestemming komen van het Rijk en van 
het provinciaal bestuur van Utrecht om de werkzaamheden op te starten. Pas in april 1821 was dit 
rond en kon er een begin gemaakt worden met het bezanden van de weg. De leverantie van de on
geveer 670 liter Lekzand werd op 10 mei 1821 aanbesteed in twee partijen: de ene helft werd 
door de Vreeswijkse "zandtrekkers" Antonie en Hendrik Bennik geleverd, terwijl de Woerde
naars Jan de Waal en Cornells Cornelisse van der Quast de andere helft gegund werd. De heren 
Bennik begonnen met bezanden bij de Lindeboom, terwijl de Woerdense aannemers in het dorp 
Linschoten begonnen. Volgens het bestek moesten ze het werk voor 1 juli 1821 voltooid hebben. 
Op die datum lag er inderdaad 670 kuub zand op de weg, maar toen bleek ook dat de initiatiefne
mers zich op de benodigde hoeveelheid materiaal verkeken hadden. 670 kuub zand was niet vol
doende; er moest nog veel meer gekocht worden. Ook moesten de vele gaten en oneffenheden in 
de kleiweg, voordat die bezand kon worden, nog opgevuld worden. Hiervoor gebruikte men voor 
het grootste gedeelte afgedankte dakpannen, die vermoedelijk voordelig konden worden inge
kocht bij de rond Woerden gelegen pannenbakkerijen. Die tegenslagen hielden de voltooiing van 
de zandweg behoorlijk op; vermoedelijk is hij pas eind 1822 definitief afgemaakt. 
De kosten bleven gelukkig behoorlijk binnen de raming. De verbetering en bezanding van de 
oude kleiweg tot een Nieuwe Zandweg kostte bij elkaar zo'n 2600 gulden. Behalve uit een om
slag over de belanghebbende ingelanden werden deze kosten bestreden uit de aflossing en rente 
van een geldlening van 500 gulden, die het polderbestuur van Rapijnen ca. in het verleden aan de 
gemeente Linschoten had verstrekt en die de gemeente nu versneld moest terugbetalen. Toch 
duurde het nog tot 1830 voordat de aanleg van de weg helemaal was afbetaald en pas op 27 de
cember 1837 (!) keurden de polderbesturen de financiële administratie van de aanleg officieel 
goed en werd schout Van Dam van dat gedeelte van zijn taak ontheven. 

De betaling van de aanleg duurde ook zo lang, omdat de inkomsten uit het heffen van tol op de 
weg niet gebruikt mochten worden voor de aanleg, maar uitsluitend om de zandweg in goede en 
begaanbare staat te houden. Dat was één van de bepalingen van de in 1822 vastgestelde 
"Schouwbrief op den Zandweg". 

De schouwbrief en het toloctrooi van 1822: de basis voor het beheer van de Nieuwe Zand
weg 
Terwijl de weg werd aangelegd hadden Gobius, Gersie en Moninx een ontwerp gemaakt van een 
reglement voor het beheer van de zandweg, die weldra als de Nieuwe Zandweg bekend zou staan. 
Al op 20 september 1820 waren de gezamenlijke ingelanden accoord gegaan met deze "schouw
brief'. Gedeputeerde Staten van Utrecht hadden echter aanmerkingen en vooral het krijgen van 
goedkeuring van koning Willem I voor het heffen van tol op de weg nam erg veel tijd in beslag. 
Die goedkeuring kwam pas in februari 1822 en de definitieve vaststelling van de schouwbrief 
vond eerst op 21 november 1822 plaats. 
De schouwbrief is een heel belangrijk stuk geweest voor de geschiedenis van de Nieuwe Zand
weg. Er stonden duidelijke bepalingen in over het beheer en het toezicht op de weg. Volgens de 
schouwbrief moest de weg elk jaar twee keer, in het voorjaar en in het najaar, "geschouwd" (ge
controleerd) worden door de leden van de polderbesturen van Rapijnen ca. en Schagen ca. De 
heren liepen of reden dan langs de weg en als ze ontdekten dat de verhoefslaagden, dus de men
sen die een stukje van de weg moesten onderhouden, er met de pet naar gooiden dan werden ze 
bedreigd met vrij hoge boetes. Ze mochten dan ter plekke nog wel direct de "knikken, gaten en 
leegtens" in de weg repareren. Verder mocht er zowat niets: er mocht geen vee geweid worden 
langs de weg, er mochten geen andere bomen dan essen geplant worden, er mochten geen land-
bouwgereedschap of wagens geparkeerd worden. 

40 



Het bleef echter niet bij twee maal per jaar een controle. Elke week moest de kameraar van de 
Nieuwe Zandweg het hele traject (ongeveer 3,2 kilometer) nalopen om nalatigheid tegen te gaan. 
De kameraar was de belangrijkste ambtenaar van de weg; op zijn taak en positie wordt later te
ruggekomen. 
Tenslotte werd er in de schouwbrief nog gesproken over de tol. Tussen 1 oktober en 1 april mocht 
er tol geheven worden. De inkomsten van die tol moesten door de kameraar worden geadminis
treerd en met dat geld zou hij "vrakke dakpannen" kunnen kopen, zodat de verhoef slaagden daar 
niet zelf voor hoefden te zorgen. Als er meer tolgeld binnenkwam dan er voor het onderhoud van 
de weg nodig was mocht het batig saldo over de verhoefslaagden verdeeld worden. 
Voor het heffen van tol was koninklijke goedkeuring noodzakelijk. Bij Koninklijk Besluit van 3 
februari 1822 hadden de polderbesturen van Rapijnen ca. en Schagen ca. die gekregen onder 
voorwaarden dat Gedeputeerde Staten van Utrecht toezicht zouden uitoefenen op de tolheffing 
en op de besteding van het geld. Ook werden de toltarieven en vrijstellingen bij dat Koninklijk 
Besluit geregeld. 

Burgemeester P.H. Knook van Linschoten en Snel-
rewaard, kameraar van de Nieuwe Zandweg 1890-
1908. 
Foto: collectie Stadsarchief Montfoort. 

Het bestuur van de Nieuwe Zandweg 
De schouwbrief zegt niets over hoe het bestuur van de Nieuwe Zandweg gevormd moest worden. 
In de praktijk was dat ook geen probleem: schouten en heemraden van de polders Rapijnen ca. en 
Schagen ca. (die vanaf 1863 waterschappen genoemd werden) vormden het bestuur. Het enige 
wat ze volgens de schouwbrief feitelijk hoefden te doen was het twee keer per jaar schouwen van 
de weg. De voorzitter van het bestuur was de kameraar. In de praktijk was de kameraar de baas 
van de Nieuwe Zandweg: hij had het dagelijks toezicht op de weg, hij hield de administratie van 
het beheer bij en voerde de correspondentie. Over de benoeming van het bestuur en de kameraar 
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was officieel niets vastgelegd; wel waren er in de schouwbrief bepalingen over het salaris van de 
bestuursleden, die de schouw voerden, en van de kameraar. De laatste kreeg een vast salaris van 
25 gulden en voor elk van de twee grote jaarlijkse schouwen nog anderhalve gulden. 
De eerste kameraar was natuurlijk de onvermijdelijke Anthony van Dam. Tot aan zijn dood in 
1847 bleef hij die functie vervullen. Daarna werd bijna even vanzelfsprekend zijn zoon Gerard 
van Dam (1803-1877), de nieuwe kameraar. Hij was in 1833 zijn vader opgevolgd als burge
meester van Linschoten en andere plaatsen in de omgeving en had in de loop der jaren ook diens 
vele functies in de polderbesturen, overgenomen. Gerard van Dam was tussen 1852 en 1873 ook 
burgemeester van Montfoort. In 1875 legde hij al zijn bestuursfuncties neer. Zijn boekhouding 
bleek voor zijn opvolgers een bijna onontwarbare kluwen van administraties. De boekhouding 
van de Nieuwe Zandweg liep bijvoorbeeld gedeeltelijk door de administratie van de verschil
lende waterschappen heen. Dat was natuurlijk grotendeels ontstaan, doordat het kameraarschap 
voor Gerard van Dam maar één van zijn vele bijbaantjes was. Hij vond het kennelijk zo'n een
voudig klusje dat hij (net als zijn vader) van het kameraarsloontje van 25 gulden afzag. 
Na zijn aftreden besloten de polderbesturen een vaste regel voor de benoeming van de kameraar 
in te voeren. Voortaan zou de schout van het waterschap Rapijnen ca. automatisch de nieuwe ka
meraar worden. De nieuwe kameraar werd Richardus Franciscus Stalenhoef (1843-1890), ge
meentesecretaris van Montfoort en voorzitter van het waterschap Rapijnen ca. Stalenhoef was 
een bekwaam administrateur, die wél het salaris van 25 gulden, waar hij recht op had, incas
seerde. Hij kreeg in 1879 te maken met de beheersproblemen, die ontstonden toen Schagen ca. 
als zelfstandig waterschap werd opgeheven en samengevoegd werd met het naburige waterschap 
Snelrewaard & Zuid-Linschoten, en mede dankzij zijn optreden werd daar een goede oplossing 
voor gevonden: de secretaris en een paar bestuursleden van het nieuwe waterschap met land in 
Schagen en Den Engh vormden sindsdien met het bestuur van Rapijnen ca. het bestuur van de 
Nieuwe Zandweg. 

Na Stalenhoefs overlijden werd hij opgevolgd door Pieter Hendrik Knook (1843-1908), sinds 
1875 burgemeester/secretaris van Linschoten en Snelrewaard en voorzitter/secretaris van de Lin-
schotense waterschappen. De laatste kameraar was Gerrit van der Valk Bouman (1879-1965), 
burgemeesteren secretaris van Linschoten en Snelrewaard, 1908-1945. 

Het onderhoud van de Nieuwe Zandweg 
Zo onduidelijk als de schouwbrief over het bestuur van de Nieuwe Zandweg is, zo duidelijk 
wordt er gesproken over het onderhoud van de weg. De "aangelande" grondeigenaars moesten 
elk een stukje, een hoefslag, onderhouden. Hoe groot dat stukje was lag weer aan de hoeveelheid 
land die de grondeigenaar in de polder bezat. 
Het onderhoud van de weg werd ook betaald door de verhoefslaagden voor zover het geld uit de 
tolheffing niet voldoende was. Over het algemeen hoefden de ingelanden er weinig op toe te leg
gen; alleen tussen 1850 en 1870 waren de tolinkomsten te laag om het onderhoud te kunnen beta
len en moesten de verhoefslaagden bijspringen. De ingelanden van Rapijnen ca. waren al vóór 
1820 gewend een klein bedrag, in totaal f 22,10, te betalen voor het onderhoud van het voetgan
gerszandpad tussen Linschoten en Heulestein; dit bedrag bleef gehandhaafd, maar kwam nu ten 
goede aan het onderhoud van de gehele weg. 
De verhoefslaagden moesten ervoor zorgen dat er op hun hoefslag constant een laag grof kegel-
zand op de weg lag, die circa twee meter breed en twee en een halve centimeter dik was. Als er 
gaten in de weg ontstonden, moesten die opgevuld worden met "vrakke dakpannen", die door de 
kameraar ingekocht werden. 
Het onderhoud van de weg moet in de eerste jaren redelijk geweest zijn. Er werd weinig geklaagd 
en ook Gedeputeerde Staten van Utrecht hadden geen reden om opmerkingen te maken. In 1858 
werd door het bestuur besloten een grote hoeveelheid extra puin aan te kopen: kennelijk was de 
weg toen in een staat, die niet aanvaardbaar meer was. 
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In 1879 werd het beheersgebied van het bestuur van de Nieuwe Zandweg uitgebreid. In dat jaar 
was het waterschap Schagen ca. samengevoegd met het waterschap Snelrewaard & Zuid-Lin-
schoten. De ingelanden van dat laatste waterschap voelden er weinig voor om mee te betalen aan 
het onderhoud van de Snelrewaardsedijk of Waardsedijk, waarbij alleen de ingelanden van het 
voormalige Schagen ca. belang hadden. De Waardsedijk liep vanaf de Engherkade over in de 
Nieuwe Zandweg, maar werd altijd apart door de ingelanden van Schagen ca. onderhouden. Om 
grote problemen te voorkomen sloten de besturen van de Nieuwe Zandweg en van het nieuwe 
waterschap Snelrewaard ca. een overeenkomst, waarbij het genoemde stuk van de Waardsedijk 
(zo'n 950 meter) ook als onderdeel van de Nieuwe Zandweg werd aangewezen en op dezelfde 
voet werd beheerd en onderhouden. 
Het traject van de Nieuwe Zandweg bedroeg nu ruim vier kilometer en besloeg dus het gebied 
vanaf Linschoten tot aan de Engherkade in het westen en de grens van de gemeente Montfoort in 
het oosten. Het gemeentebestuur van Montfoort droeg al sedert 1820 zorg voor het onderhoud 
van het stukje weg tussen het eind van de Zandweg en de IJsselpoort (de huidige Doeldijk), dat op 
het grondgebied van die gemeente lag; het stadsbestuur had bij de totstandkoming van de Nieuwe 
Zandweg toegezegd dat in goede staat te houden. 
Met de benoeming van R.F. Stalenhoef tot kameraar begon ook voor het onderhoud van de weg 
een nieuwe periode. Vanaf 1876 hoefden de verhoefslaagden niet meer zelf aan het werk aan de 
weg, maar werd uit de tolinkomsten een wegwerker betaald, die de weg in de vereiste staat moest 
houden. De eerste wegwerker was van 1876 tot 1880 H. Stalfoort. Zijn opvolgers waren zijn zoon 
J. Stalfoort (1880-1884), D. Ravestein (1885-1897) en G. Mink (1898-1906). Mink kreeg in 
1901 een assistent, J. Bouwman, die later ook tolgaarder werd en van 1906 tot 1912 de enige 
wegwerker van de Nieuwe Zandweg was. Hun jaarsalaris bedroeg in het begin 100 gulden; in 
1885 werd dit verhoogd tot 115 gulden. 
Over de wegwerker Mink was het bestuur niet erg te spreken. De wegwerker zou het zand niet re
gelmatig op de weg scheppen en het gedeelte tussen Heulestein en Montfoort te weinig aandacht 
geven. Op een dag besloot kameraar Knook de wegwerker eens duidelijk op zijn fouten te wijzen. 
Terwijl de regen met bakken uit de hemel kwam wandelden kameraar en wegwerker de Nieuwe 
Zandweg af. Knook, ongetwijfeld met paraplu en regenlaarzen, wees de slechte plekken aan, ter
wijl Mink in de stromende regen het zand moest verscheppen en de gaten moest dichten. 
Deze terechtwijzing had weinig effect: de wegwerker bleef er met zijn pet naar gooien. Het be
stuur verplichtte hem daarom een assistent te aanvaarden, die hij zelf moest betalen. Het bleef 
tobben totdat Mink in 1906 "van de weg werd gehaald" en definitief door zijn assistent Bouwman 
vervangen werd. 
Sindsdien was de weg weer redelijk in orde. Toch vonden het Linschotense gemeentebestuur en 
vooral burgemeester Van der Valk Bouman, dat de Nieuwe Zandweg, net als andere wegen in 
Linschoten, nog beter onderhouden kon worden. En dat leidde tot de uiteindelijke overdracht van 
de Nieuwe Zandweg aan de gemeente. 

Tolheffing op de Nieuwe Zandweg 
Met ingang van 1 oktober 1822 werd er, met koninklijke goedkeuring, tussen 1 oktober en 1 april 
op de Nieuwe Zandweg tol geheven. In het dorp Linschoten, aan het begin van de weg, werd een 
tolboom geplaatst en een bord opgehangen, waarop de toltarieven duidelijk vermeld stonden. De 
tol beloofde een winstgevende zaak te worden. Mensen die anders dan wandelend vanuit het 
westen naar Montfoort, IJsselstein en Vianen wilden moesten de Nieuwe Zandweg passeren. 
Ook was de zandweg een goed alternatief voor mensen die vanuit het westen naar Utrecht wilden 
reizen. Deze mensen hoefden niet door Woerden heen, maar konden deze stad via Kromwijk en 
Wul verhorst zuidelijk passeren en over de Nieuwe Zandweg en Montfoort naar het oosten rijden. 
Dit was aantrekkelijk, omdat op die manier de zeer hoge poortgelden, die men in Woerden moest 
betalen, ontdoken konden worden. 
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Het uit 1838 daterende tolhuis aan de Nieuwe Zandweg te Linschoten. 
Foto: collectie Stadsarchief Montfoort. 

De tarieven zijn in de 92 jaar dat er tol geheven werd niet veranderd en ook de vrijstellingen zijn 
altijd hetzelfde gebleven. De tarieven waren als volgt: 

een rijtuig of voertuig met 2 wielen, "hoe dan ook genaamd", 2,5 cent 
een rijtuig of voertuig met 4 wielen, "hoe dan ook genaamd", 5 cent 
een paard of muilezel, aangespannen of niet 5 cent 
een runderbeest 1 cent 

De polderbesturen van Rapijnen ca. en Schagen ca. hoefden geen tol te betalen, evenmin als de
gen die aan de aanleg of het onderhoud van de weg meebetaalden. Die vrijstelling gold echter niet 
op de dagen van de Woerdense en Montfoortse veemarkten en paardenmarkten in oktober. 

De eerste tolgaarders waren in dienst van de polderbesturen en werden door de kameraar betaald. 
De administratie van de tolgelden werd door de kameraar zelf bijgehouden. 
De tolgaarder kon sinds 1838 beschikken over een tolgaarders woning. Om dit te kunnen bouwen 
werd een stukje grond in het dorp Linschoten in erfpacht genomen. Op 1 februari 1838 werd het 
bouwen van het huisje, dat nog altijd aan de Nieuwe Zandweg nr. 14 staat, openbaar aanbesteed 
en voor 690 gulden gegund aan de Linschotense timmerlieden Hendrik Cromwijk en zoon. Heel 
snel, al in juni, was de bouw van het huis voltooid, maar het resultaat was treurig. De Woerdense 
timmerman Van der Quast, die namens het bestuur het tolhuis beoordeelde, constateerde vijftien 
grotere en kleinere gebreken en was van mening dat het bouwsel over het algemeen "veel te wen-
schen overlaat". De heren Cromwijk moesten dus nog flink wat verbeteringen aanbrengen voor
dat de tolgaarder, op dat moment Pieter Steenbergen, zich er kon vestigen. 

Tot 1843 hebben verschillende inwoners van Linschoten korte of langere tijd als tolgaarder ge
werkt en de tolinkomsten netjes afgedragen aan kameraar Anthony van Dam. 
Men zocht echter naar een systeem, waarbij de kameraar minder administratieve rompslomp zou 
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krijgen. Dit werd gevonden in het verpachten van de tol. De tolgaarder betaalde een vast bedrag 
en mocht dan, volgens de vastgestelde regels, de tol innen en voor zichzelf houden. Als hij geluk 
had ontving hij meer tol dan hij voor het pachten had moeten betalen. De eerste openbare aanbe
steding van de tol vond plaats op 1 1 september 1843. Herman Gersie, klompenmaker te Linscho-
ten, pachtte de tol voor de somma van 118 gulden. Sedertdien is de tol steeds verpacht geweest, 
afwisselend voor perioden van drie, zes of twee jaar. 
De tolgaarder die het langst de tol heeft gepacht was Johannes Brouwer. Tussen 1873 en 1906, 
dus 33 jaar lang, is hij in functie geweest. In 1906 was hij 77 jaar oud en stokdoof, zodat het be
stuur het niet verantwoord vond hem nog langer met het innen van de tol te belasten. 
Een tolgaarder kon van de tol alleen niet bestaan. De tollenaars hadden er dus altijd een klein boe-
renbedrijfje bij, terwijl de laatste tolgaarder, Johannes Bouwman, ook nog wegwerker was. Het 
was soms zelfs moeilijk om de kosten van de pacht er helemaal uit te krijgen. Vooral toen aan het 
begin van de jaren '80 van de vorige eeuw de Cattenbroekerdijk werd verbeterd en ook voor rij
dend verkeer ter beschikking kwam liep het aantal gebruikers van de Nieuwe Zandweg en dus 
ook het aantal tolbetalers flink terug. Tolgaarder Brouwer vroeg en kreeg toen ook een behoor
lijke verlaging van de jaarlijkse pachtsom, die tussen 1850 en 1912 schommelde tussen de 120 en 
300 gulden. 

Het bestuur van de Nieuwe Zandweg kreeg al snel te maken met problemen over vrijstelling van 
tol. Regelmatig ontstond er onenigheid over hoe de tolbepalingen moesten worden opgevat; 
soms moest het bestuur zelfs juridisch advies inwinnen. Dat was bijvoorbeeld het geval in een ru
zie met de Linschotense houthandelaar H. de Goederen in 1892. Een niet van tol vrijgestelde 
voerman vervoerde over de Nieuwe Zandweg hout voor het bedrijf van De Goederen en werd 
door tolgaarder Brouwer pas doorgelaten nadat hij tol betaald had. De Goederen protesteerde, 
omdat er voor zijn bedrijf gereden werd en hij zelf wel vrijstelling van tol had. Hij kreeg geen ge
lijk van het bestuur. 
Eenjaar later, in 1893, kreeg hij dat wel. Toen De Goederen zich met een gehuurde koets (waar
van de voerman niet vrijgesteld was) werd aangehouden toen hij zich van zijn bedrijf naar het sta
tion in Woerden liet rijden en de voerman weer tol moest betalen ontstak de houthandelaar in 
toorn. De tolgaarder vond namelijk dat hij alleen maar zonder tolbetaling door mocht rijden als 
hij zelf het koetsje zou besturen. Dit vond zelfs het bestuur van de Nieuwe Zandweg een wat 
overdreven voorstelling van zaken, zodat De Goederen in dit geval zijn betaalde tolgeld terug 
kreeg. 
En zo waren er meer moeilijke zaken. Had de pastoor van Montfoort vrijstelling als hij ten be
hoeve van een vrijgestelde de laatste sacramenten kwam toedienen? Moest een houtwagen, die 
van Woerden kwam en de tolweg een stukje bereed zonder het tolhek te passen, betalen? 
Minder problemen had het bestuur met het bezwaar van een fietser, die zijn tol niet wilde betalen 
omdat in de tarievenlijst geen sprake was van een fiets. Kameraar Knook wees erop dat ieder 
tweewielig voertuig, "hoe dan ook genaamd", fiets, rijwiel of velocipede, twee en een halve cent 
moest betalen. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw werden de meeste Rijkstollen in Nederland opgehe
ven. Eén van de redenen hiervoor was, dat tolheffing op wegen de economische ontwikkeling 
van dorpen en steden belemmerde. Veel mensen vonden ook dat tolheffing een verouderd en las
tig systeem was geworden en dat leidde weer tot acties om ook particuliere tollen uit de wereld te 
helpen. 
Het gemeentebestuur van Montfoort ondernam in 1895 voor het eerst een poging om de tol op de 
Nieuwe Zandweg te laten verdwijnen. Gedeputeerde Staten van Utrecht zagen geen aanleiding 
om hieraan medewerking te verlenen. Montfoort gaf het echter niet snel op. In 1900 ondernam 
deze gemeente een nieuwe poging de tol afgeschaft te krijgen en nu kreeg ze steun van de eenjaar 
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eerder opgerichte Algemeenen Nederlandschen Wielrijders Bond. Zowel Montfoort als de Bond 
schreven een brief aan Provinciale Staten, waarin dezelfde argumenten tegen de tol werden aan
gevoerd: het ligt dus voor de hand dat vooraf overleg is gepleegd. 
In beide brieven wezen de adressanten op het feit dat het oorspronkelijke reglement werd "ver
kracht": het tolgeld werd niet meer gebruikt om rotte dakpannen te kopen, maar om een wegwer
ker te betalen, die "zo nu en dan de weg eens opschept". De tolbestormers uit Montfoort en Haar
lem (waar het secretariaat van de ANWB was) vonden dat eigenlijk de verhoefslaagden het we-
genonderhoud moesten betalen of dat het onderhoud uit de verhuur van de tol woning betaald zou 
moeten worden. 
Montfoort en de ANWB maakten echter twee fatale vergissingen: ze schreven hun verzoek recht
streeks aan Provinciale Staten en gingen voorbij aan Gedeputeerde Staten, die zich hierover be
hoorlijk gepikeerd voelden. Verder gingen ze uit van verkeerde berekeningen met betrekking tot 
de kosten van het onderhoud en de huurwaarde van het tolhuis. Gedeputeerde Staten stuurden de 
verzoekschriften door naar het gemeentebestuur van Linschoten. Burgemeester Knook vroeg 
vervolgens advies aan kameraar Knook. Knook weerlegde als kameraar van de Nieuwe Zandweg 
op eenvoudige wijze de argumenten van Montfoort en de Bond, waarna hij zich vervolgens als 
burgemeester van Linschoten aansloot bij zijn advies als kameraar. Toen vervolgens ook hoofd
ingenieur K. van Rijn van Provinciale Waterstaat het bestuur van de Nieuwe Zandweg steunde 
was het voor Montfoort en de ANWB een verloren zaak: de tolheffing ging op de oude voet ver
der. 

Besluit 
In 1908 werd Gerrit van der Valk Bouman benoemd tot burgemeester en secretaris van Linscho
ten en Snelrewaard. De jonge burgemeester had al snel in de gaten dat het wegennet in Linscho
ten nodig aangepast moest worden aan de eisen van de nieuwe tijd. Onder zijn bestuur werden de 
belangrijkste straten en wegen in de gemeente verbeterd en bestraat. Zijn belangrijkste wapenfeit 
was de voltooiing in 1920 van de ontsluitingsweg naar het noorden, aangelegd door de gemeente 
Linschoten op grondgebied van de gemeente Woerden: de naar hem genoemde Van der Valk 
Boumanlaan. 
In 1910 kreeg Van der Valk Bouman de gemeenteraad zover, dat ze zich bereid toonden een aan
tal wegen in de gemeente van de verschillende polderbesturen in beheer en onderhoud over te ne
men. Onder deze wegen was ook de Nieuwe Zandweg, waar Van der Valk Bouman als kameraar 
het bestuur leidde en zo ook van die kant de overname door de gemeente kon beïnvloeden. Bin
nen twee jaar was het in kannen en kruiken, mede omdat het provinciaal bestuur aan de bestrating 
van de Nieuwe Zandweg en enkele andere wegen wilde meebetalen. Op 22 april 1912 sloten het 
bestuur van de Nieuwe Zandweg en het gemeentebestuur van Linschoten een overeenkomst, 
waarbij de weg in beheer en onderhoud werd overgedaan aan de gemeente. Op 25 oktober 1912 
besloot de raad ook de eigendom van de weg, het tolhuis en het archief over te nemen. 
Sedertdien is er veel veranderd. De Nieuwe Zandweg is nu voor het grootste gedeelte een stuk 
van de provinciale M.A. Reinaldaweg geworden. Door de bouw van viaducten en andere veran
deringen in het landschap is de oude Nieuwe Zandweg op veel plaatsen niet meer te herkennen. 
Slechts de straatnaam Nieuwe Zandweg in het dorp Linschoten en het tolhuis herinneren nog aan 
de negentiende-eeuwse tolweg. 

Bronvermelding: 
Stadsarchief Montfoort: 
Archief van het bestuur van de Nieuwe Zandweg, inv.nr. 1-32, Ingekomen en afschriften van uit
gaande stukken, 1820-1912; 
inv.nr. 33, Notulen van de vergaderingen van het bestuur, 1883-1911; 
Archief van de gemeente Linschoten, raadsnotulen 1912. 
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