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De eerste spoorlijn in ons land werd 150 jaar geleden geopend. Dit jubileum was voor 
de redactie van St Maerten aanleiding enige studie te maken van de historie van het 
spoor m onze gemeente. Met de nadruk op het woord 'enige', want de redactie heeft 
met de pretentie en de tijd om dè geschiedenis te schrijven. 

Die studie dan leidde tot een drietal artikelen die in het tweede nummer van de eerste 
jaargang van dit tijdschrift worden gepubliceerd. Aan die artikelen gaat een korte alge
mene inleiding vooraf over de spoorlijnen die alweer ruim een eeuw door de gemeente 
Maartensdijk lopen. Wanneer precies kwamen die spoorlijnen hier, hoe liepen ze, 
welke dorpen hadden ermee te maken, wanneer en waar kwamen er haltes op de lijnen'?' 
Op deze vragen geeft de inleiding een kort, maar duidelijk antwoord. Daardoor is ook 
veel beter de inhoud te begrijpen van de verschillende daarop volgende artikelen. 

In het eerste artikel schetst Wim Hoebink hoe in het Groenekan van de vorige eeuw het 
netwerk van land- en waterwegen ingrijpend verandert door de komst van het spoor. 
Dat doet Hoebink op zo'n realistische en evenwichtige wijze dat het verleden prachtia 
tot leven komt. Met name in de schildering van de blokwachters in Groenekan. 

Dit nummer gaat dus niet alleen over techniek, over verschillende soorten wegen en 
tremen, maar ook en vooral over de inwoners van de gemeente Maartensdijk. Over de 
mensen zelf dus die al de materiële veranderingen moesten ondergaan. Over de burgers, 
van hoog tot laag, van de burgemeester tot landbouwer Bosch. Waarover maakten zé 
zich zorgen, werden hun zorgen serieus genomen en deden ze meer dan protesteren? Op 
deze vragen geeft Leo Fijen antwoord in het tweede artikel. 

In het laatste artikel - van de hand van Joost Middelhoff - wordt aandacht besteed 
aan de draagconstructies van de elektrische bovenleiding die in de vorm van halfronde 
bogen zo bepalend zijn voor het beeld van het spoor in onze gemeente en in hun soort 
uniek zijn in Nederland. 

Tenslotte nog een oprecht woord van dank aan het Spoorwegmuseum, het archief van 
de NS, de heer W. van Keulen en het archief van de gemeente Maartensdijk voor hun 
medewerking aan dit tweede nummer van St. Maerten. 

Redactie 



Maarte™ w i i sdijk: twee-sporenland 
MjtfT**^^ • 

Anno 1989 vallen alle sporen en spoortjes 
in Nederland onder één maatschaDoij• de 
nu jubilerende NV Nederlandse'Spoor^ 
wegen. Maar in het begin was dit bedu>-
dend anders. 
i-v- luiiu ,uoo ivtnuc ons iana een aantaJ 
spuui -vegmaaiochappijen. ue gemeente 
Maartensdijk kreeg met twee ervan te 
maken Vanaf 1861 met de in 1858 opge
richte Nederlandsche Centraal Spoorweg 
Maatschappij en vanaf 1870 met de in 
1837 opgerichte Hollandsche IJzeren 
Spoorweg Maatschappij. De afkortingen 
van deze lange namen zijn respectievelijk: 
NCSenHIJSM. 

De NCS was opgericht om een lijn aan te 
leggen van Utrecht naar Zwolle Deze 
aanleg moest zo goedkoop mogelijk Om 
die reden werd gekozen voor een tracé 
benoorden de heuvelrug, dus door vlak 

v e /n7 }-!?aa rb i J V i d e n d e beSer iêe °gen 
van de prille maatschappij o.a. op de gra
zige weiden in het diepe zuiden onzer 
gemeente. In 1858 werd de vereiste ver
gunning van de staat verkregen. Daarop 
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voerden gevolmachtigden besprekingen 
t r i p t rla n r m n ' n / n î n l i -. 1 • i T 

c ' u e F'Ovuiuaie overneiü. In een brief 
van 16 juli 1861 richtte de Commissaris 
aer Koningin zich vervolgens tot B en W 
van Maartensdijk. Hij vroeg dit college 
de heren van de NCS zov^i moffeliit J t 
wille te zijn bij het verkrijgen der beno
digde gronden "bij minnelijke schik-
King .*) Desalniettemin liep het 
verkrijgen niet zo minnelijk, ook al 
omdat de "heren" niet zo schikkelijk 
waren. Maar om kort te gaan, eigenaren 
van grond in Blauwkapel en Groenekan-
oostzijde moesten vele roeden afstaan. In 
1863 werd de lijn geopend. 

Ezeltje en Barendje 
De ervaren HIJSM begon in 1871 met 
o.a. de bouw van een lijn van Hilversum 
naar Utrecht (Maliebaan). Het verwerven 
van de benodigde gronden ging vlot 3) De 
railverbinding kwam onder meer te lopen 
langs Hollandsche Rading, Maartens
dijk, Nieuwe Wetering, door Groenekan-
westzijde en langs Blauwkapel. In 1874 
werd de lijn in gebruik genomen en nog in 

Station, Maartensdijk 

De haite Maartens
dijk groeide in de 
loop der jaren uit tot 
een stationsemplace
ment: stationsge
bouw met goederen-
loods, een abri en een 
latrine, (eigendom 
van W. van Keulen) 



hetzelfde jaar dubbelsporig gemaakt. 
Maartensdijk had gemikt op een station, 
maar kreeg in eerste instantie een halte. 
Dagelijks stopten er 9 treinen richting 
Maliebaan. 

In 1883 wendde het gemeentebestuur zich 
tot de HIJSM met het verzoek stoptrei
nen te laten lopen tussen Hilversum en het 
Maliebaanstation. Het inleggen van der
gelijke treinen werd aangemerkt als een 
levens kwestie voor de buurtschappen in 
de gemeente. De raad was bereid zich 
garant te stellen voor een eventueel 
tekort.4) Het antwoord van de president 
van de HIJSM was weliswaar negatief 
maar niet uitzichtloos: er was geen mate
rieel beschikbaar. 
In 1885 was het zover: de HIJSM besloot 
vanaf 1 juni stoptreinen te laten rijden 
tussen Hilversum en Utrecht. Daartoe 
kwamen er haltes bij de overwegen in: 
Hollandsche Rading, de Nieuwe Wete
ring, Groenekan-westzijde, Blauwkapel 
en de Biltstraat. De locomotieven van 
deze stoptreinen werden wel ezeltjes 
genoemd. 

De NCS ging ook op de toer van het 
spoorwegbuurtverkeer. Treinmobilisme 
werd blijkbaar als een gat in de markt 
gezien, althans in de onderhavige jaren. 

Per 1 mei werd tussen Utrecht en Amers
foort een buurtdienst ingevoerd met 5 
paar treinen. Bij 6 overwegen aan deze 
lijn werden perrons gemaakt. Zo ontston
den de stopplaatsen: Amsterdamsche 
straatweg, Vechtbrug, Blauwkapel, 
Groenekanschedijk (Biltzijde), Dolder-
sche weg en Vlasakkers.5) In 1896 werd 
door een dochtermaatschappijtje van de 
NCS nog een aftakking gemaakt naar 
Baarn. Een inwoner van Groenekan wist 
te vertellen, dat het "lokaaltje" van 
Utrecht naar Baarn "Barendje" werd 
genoemd. 

Haltes 
Van alle in de gemeente Maartensdijk 
gemaakte haltes volgt hier een naamsaan
duiding, het bouwjaar en het (vermoede
lijke) jaar van sluiting voor reizigersver-
voer: 

Hollandsche Rading 1885 — 
Maartensdijk 1874 1941 
Nieuwe Wetering 1885 1928 
uroeneican ^nijûivij 1885 1934 
U1CIU W ÏVClpCl ( J l i - J Ü l V l / 1885 1928 
Groenekan (NCS) 1895 1941 
Blauwkapel (NCS) 1895 1935 

Zoals bekend, de halte Hollandsche 
Rading functioneert nog. Het exact 
vaststellen van de redenen daarvan zou 
een kleine studie op zichzelf worden. 
Zoals overal elders hield het opheffen van 
de (andere) haltes o.a. verband met de 
komst van autobus en automobiel. Dat 
laastste voertuig ging van huisdeur naar 
de ingang van kantoor of werkplaats. 

Daar konden de "lokaaltjes" niet tegen 
op. Maar de obstakels voor de auto 
nemen toe. Misschien komen Barendje en 
Ezeltje nog wel terug. Rijksweg 27 kan 
dan worden gebruikt voor knikkeren, tol
len en sjeudeboelen. Dat zij nog toege
voegd aan het gepubliceerde toekomst
scenario van de Nederlandse 
Spoorwegen.6) 

Hoe verging het "onze" beide maat
schappijen? 
De NCS werd in 1890 in feite overgeno
men door de in 1863 opgerichte Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor-
wegen, afgekort SS. Met de 
laatstgenoemde ging de HIJSM eind 1916 
een belangengemeenschap aan. Rond 
1920 was al duidelijk, dat dit concentra
tieproces zou resulteren in één Naamloze 
Vennootschap. De NV Nederlandsche 
Spoorwegen werd in 1937 opgericht. 

Noten 
1) Dr. R. Dijksterhuis, Spoorwegtracering en Ste

debouw in Nederland, Delft, 1984, p. 10 
2) Brief 16 juli 1861, map 309 Historisch Archief, 

gemeente Maartensdijk 
3) N.J. van Wijck Jurriaanse, De Hollandsche 

IJzeren Spoorwegmaatschappij, Rotterdam 
1975, deel 4, p. 39 

4) Brief 30 april 1883, map 309 Historisch Archief, 
gemeente Maartensdijk 

5) N.J. van Wijck Jurriaanse, De Nederlandsche 
Centraal Spoorwegmaatschappij, Rotterdam 
1973, p.71 

6) Dat scenario werd door Ir. Bierman vervaar
digd voor de NS 



Groenekan tussen de rails 

In de loop der jaren raakten ook de 
oudere wegen geasfalteerd. Tenslotte 
volgden nog de opritten naar de boerde
rijen. In een verstild landschap valt nog 
wel eens een karrespoor te ontwaren. De 
waarneming ervan wekt gedachten op 
aan het wegennet van weleer. 

| Wegen in soorten 
V Zo'n anderhalve eeuw terug waren er 

meer soorten wegen dan nu. Technisch 
gezien lieten er zich zes soorten onder
scheiden: de zand-, puin- en grindweg en 
ook de steenslagweg, de klinker- en de 
keiweg. Ze staan hier genoemd in volg
orde van kwaliteit.1) De zandweg was dus 
de minste: des zomers mul en in de winter 
slijkerig. Van De Bilt naar Groenekan 
liep een puinweg. Zo'n weg was dan wel 
een klasse beter maar toch vol gebreken. 
Het bakgesteente werd gaandeweg ver
pulverd door de wagenwielen en bij 'dooi 
weer' verzonk de verharding in de nattig
heid. De Groenekanse weg kon er dan 
ook in die dagen uitzien als de Kooidijk 
nu. Schilderachtig weliswaar, maar moei
lijk begaanbaar. In 1851 ontving de 
gemeente een brandbrief van het provin
ciaal bestuur over deze weg. Die zou door 
'het natte weder' en 'het onophoudelijk 
rijden van gierwagens' onbegaanbaar 
zijn. De aanwonenden werd bevolen de 
weg binnen acht dagen in de vereiste toe
stand te brengen. De 'dijkpligtigen' sta
ken de koppen bij elkaar en ieder leverde 
vervolgens zijn wettelijk aandeel in het 
onderhoud.2) 

Een ijzeren weg 
Van de hier genoemde wegsoorten was de 
keiweg nog wel de beste. Hij verdroeg 
elke vracht en liet zich niet verbrijzelen 
door de ijzeren velgen van de houten 
raderen. Maar de spoorweg versloeg ten
slotte alles. Het werd de kunstweg bij uit
stek. Van der Woud noemt deze wegsoort 
de perfectionering van de bestaande weg
techniek. Het was een spoor zonder onef

fenheden. Niet als een karrespoor met 
zijn kuilen en plassen.3) De combinatie 
van ijzeren wielen en staven leidde daar
enboven tot een ongekend lichte wrijving. 
Nu nog een stevig baanlichaam eronder 
en een paard kon de was doen. Maar 
intussen was de stoommachine uitgevon
den en vervolgens listig op een karretje 
gemonteerd. De eerste treinrit kon begin
nen. Engeland had de primeur. De eerste 
Nederlandse lijn kwam gereed in 1839. 
Hij liep tussen Amsterdam en Haarlem, 
langs de trekvaart. De opening voor de 
publieke dienst was op 24 september.4) 
Trekschuit en diligence hadden het nakij
ken. De exploitatie van het lijntje (en van 
de spoedige uitbreiding tot Rotterdam) 
kwam in handen van de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg Maatschappij, afge
kort HIJSM. Met deze NV zouden B en 
W van Maartensdijk ook te maken krij
gen. Maar dat was eerst in 1871, ruim der
tig jaar later. 

Landelijke stilte 
Voorlopig heerste in het gebied tussen 
Voordorpsedijk en Nieuwe Wetering nog 
een landelijke stilte. Een blaffende hond, 
een loeiende koe, een hotsende boerenkar 
op de puinweg en het geratel van wagen
wielen op de klinkerweg naar HilversümT 
Dat waren toentertijd de verst dragende 
geluiden van alledag. Misschien viel bij 
noordwestenwind het bedrijvig hamerge-
klop van de scheepswerf te Westbroek te 
horen. Daar werden solide pramen en 
schouwen gemaakt, al vanaf 1834.5) 
Want er was in deze contreien nog heel 
wat transport te water o.a. van stalmest, 
zand en turf. Op woensdag en vrijdag 
voer een beurtschipper van Groenekan 
naar Utrecht. Zijn tocht ging via de Bis
schopswetering, de Maartensdijkse 
Vaart, de Blauwkapelse fortgracht, het 
Zwarte Water, de Singel en de Oude 
Gracht tot aan de Viebrug. De schipper 
nam mee: eieren, kaas en een nuchter 
kalf. Hij kwam o.a terug met: zout, olie, 



koffie, een anker wijn en een kruik jene
ver.6) 

Beperkte ingrepen 
Dit kleinschalig netwerk van land- en 
waterwegen werd aan de zuid- en west
grens enigszins gewijzigd door de bouw 
van een drietal forten. Met de aanleg van 
fort Blauwkapel, omstreeks 1818, ging de 
rechtstreekse verbinding tussen Voor-
dorpsedijk enGageldijk verloren. De for
ten Ruigenhoek en Voordorp kwamen 
een halve eeuw later tot stand, tussen 
1867 en 1870. De bouw ervan noopte tot 
beperkte ruimtelijke aanpassingen. O.a. 
werden de onderbroken dijkwegen om de 
forten gevoerd.7) De zware kanonnen 
van deze verdedigingswerken zijn nooit in 
actie gekomen. In de meidagen van 1940 
zag het er even dreigend uit. De comman
dant van het fort Ruigenhoek liet drie 
(houten) boerenhuizen platbranden om 
een vrij schootsveld te krijgen.8) Hij was 
vast van plan de vijand warm te onthalen. 
Maar de capitulatie maakte ook aan deze 
defensieve operatie een einde. Sedertdien 
veranderden de forten van gedaante. Het 
zijn nu vredige oorden vol groen en gevo
gelte. Wie weet welk een schoon lot de 
rijksweg nog is beschoren. 

Tussen de rails 
Werkelijk ingrijpend werd de aanleg en 
exploitatie van twee spoorwegen door dit 
besloten agrarisch gebied. De eerste had 
zijn beginpunt in Utrecht, ongeveer waar 
het huidige stationsterrein is. Hij liep 
door Blauwkapel, Groenekan en Biltho-
ven langs Amersfoort tot (aanvankelijk) 
Hattem. De opening was in de zomer van 
1863. De exploitant was een kleine maat
schappij: De Nederlandsche Centraal 
Spoorweg Maatschappij, afgekort NCS. 
De al eerder genoemde HIJSM werd in 
1870 concessie verleend tot aanleg en 
exploitatie van een spoorweg van Amster
dam over Hilversum naar Utrecht en één 
over Amersfoort en Apeldoorn naar Zut-
phen. Beide lijnen werden tenslotte langs 
Hilversum geprojecteerd. Dit domme
lende dorp werd plotseling spoorweg
knooppunt.9) Op 10 juni 1874 vertrok de 
eerste trein van het nieuwe Utrechtse sta
tion Maliebaan, thans spoorwegmu

seum. De feestelijk versierde locomotief 
sleepte haar rijtuigen langs fort Blauwka
pel door Groenekan-Wesrzijde, de 
Nieuwe Wetering, Maartensdijk en Hol-
landsche Rading naar Hilversum.10) Ook 
bij de bewaakte overgang in Groenekan 
hadden zich die dag nieuwsgierige men
sen verzameld. Terloops zij nog vermeld, 
dat in Blauwkapel deze HIJSM-Iijn over 
die van de NCS liep. Het was oppassen 
geblazen bij dit kruispunt. Er werd dan 
ook een speciaal seinreglement voor ont
worpen: Il pagina's met 14 artikelen.11) 
Niettegenstaande ging er soms iets mis. In 
1897 reed een losse machine door een 
onveilig sein en kwam in botsing met een 
HIJSM-trein. Beide locomotieven ont
spoorden. De machinisten en een passa
gier werden licht gewond.12) De 
kruispuntwachter verleende eerste hulp. 

De stilte verdreven 
Het verwerven van de benodigde gronden 
voor zo'n spoorlijn liep lang niet altijd 
gladjes. Er stonden soms taaie onderhan
delingen te wachten. Zo o.a. in 1862 met 
Jan Teunisje Bos, landbouwer wonende 
aan de Groenekanse steeg, tegenover de 
weg naar Beukenburg. Zijn hoeve 
dateerde van 1798. In 1825 was in de 
nabijheid ervan enige grond gekocht voor 
de aanleg van een kleine begraafplaats. 
Koper was de kerkvoogdij van de Neder
lands Hervormde Gemeente te Blauwka
pel.13) De dodenakker lag, sober getooid 
met enig geboomte, op een steenworp 
afstand van het e'rf. Dit keer kwam de 
vraag om een hoeveelheid roeden en ellen 
van een vreemd soort onderneming: een 
spoorwegmaatschappij. Volgens het plan 
was het enkele spoor ter plaatse geprojec
teerd tussen boerderij en begraafplaats. 
Met dubbelspoor in de nabije toekomst 
was al gerekend. Zelfs erf en boomgaard 
zouden een veer moeten laten. Het over
grote deel van het bouwland kwam te lig
gen aan gene zijde van de baan. De 
begraafplaats bleef onaangetast. Het 
geraas van de treinen zou de doden niet 
deren. Wel zou het van dag tot dag, op 
gezette tijden, de gewijde stilte gaan ver
drijven en bij gelegenheid het gedenken 
verstoren. Dat alles was onontkoombaar 
en voorgoed, tot in lengte van dagen. 



DE GROETEN VAN ZWALUWENBERG 

Halte, Hoîland^aberadin^ Zwaluwenberg. 

Veel schoolkinderen 
uit Utrecht hadden 
goede herinneringen 
aan de halte van Hoi-
landsche Rading 
vanwege het uitstapje 
naar deze speeltuin, 
(eigendom van W. 
van Keulen) 

. 't 

Een karrevracht 
Het contract werd getekend op 24 
februari 1863 ten kantore van Hendrik 
Duyfjes, notaris te Utrecht. Het geschre
ven document telde 8 artikelen. Het 
tweede ervan bevatte de bepaling, dat aan 
de verkoper de nog te rooien bomen toe
kwamen. Een boer liet zoiets vastleggen. 
Geboomte was schaars in die tijd. Wat er 
aan erfbeplantingen was, stond er niet 
voor de sier, maar had gebruikswaarde. 
Stammen en takken vonden in en om de 
boerderij altijd een toepassing.14) Inge
volge artikel 4 moest de koper, de Neder-
landsche Centraal Spoorweg Maatschap
pij, zorgdragen voor de aanleg en ook het 
onderhoud van de benodigde bruggen, 
dammen, hekken, duikers en verdere 
afsluitingen. De verkoper kreeg het recht 
op twee overwegen, voorzien van behoor
lijk hek- en sluitwerk. Het vee mocht 
immers geen gevaar lopen. Bos kreeg de 
sleutels in bewaring van de hangsloten. 
En dan tenslotte de koopsom: die stond 
genoemd in artikel 7 en bedroeg 7000 gul
dens. Dat bedrag mocht er zijn. De 
familie-overlevering wil dat de NCS het 
bedrag in muntstukken van een gulden 
uitbetaalde. Al dit metaal was te zwaar 
om te torsen. De verkoper moest een kar 
laten komen voor het transport van dit 

geld naar Groenekan. Dat was de wraak 
van de spoorwegmaatschappij op een 
boer, die zich naar waarde liet betalen en 
ook verlies van woongenot in rekening 
bracht.15) 
In het onderhavige contract wordt het 
woonoord van landbouwer Bos omschre
ven als: aan de Blauwkapel. Die plaatsbe
paling was terecht. Immers daar was de 
kerk, de pastorie, het schooltje en de 
post. Groenekan had in die dagen nog 
niet zozeer een eigen gezicht. Dat laatste 
kwam eerst omstreeks de eeuwwisseling. 

Groenekansche Dijk-HIJSM 
Over het Groenekans grondgebied liepen 
nu twee indrukwekkende sporen. Er kwa
men treinen uit alle windrichtingen, maar 
geen die aanlegde. Dat verdroot het 
gemeentebestuur. In 1881 werd bij de 
HIJSM geprobeerd een halte te verwer
ven voor deze buurtschap. Maar de bur
gervader kreeg nul op het rekest.16) Toch 
zou het er van komen. In 1885 besloot de 
HIJSM stoptreinen te laten lopen tussen 
Hilversum en Utrecht.17) Ook in Groene
kan werd een halte gemaakt, aan de zuid
zijde van de desbetreffende overweg. Aan 
elke kant van de rails werd een strook 
grond geëffend, een pad gemaakt. Zo'n 
geëffende strook werd een perron ge-



Loc 199: de Reiger, 
de stoombel op het 
dak van het machi-

nistenhuis. 

noemd. Tien jaar later werd op het perron 
richting Utrecht een houten abri gebouwd 
met een plaatskaartenkantoor. In 1897 
werden de beide perrons verhoogd en 
tevens verlengd van 30 tot 70 en 100 
meter. Vervolgens kwam er twee jaar 
later een grindlaag op. In 1913 kreeg de 
halte verlichting. Daartoe werd op elk 
perron een houten paal geplaatst met 
daaraan een petroleumlantaarn.18) Bij 
het vallen van de avond ontstak de dienst

doende overwegwachter deze lichten. 
Het is niet doenlijk van het rollend mate
rieel een beknopte beschrijving te geven. 
Het was in de loop der jaren een komen en 
gaan van types. Vandaar een momentop
name: in 1886 stopte hier dagelijks een 
zgn. tenderloc, met aanhang. Deze was 
van de serie 136, gemaakt bij Borsig in 
Berlijn. Het was een kleine machine met 
grote prestaties. Naast een serienummer 
droeg dit type ook een (dieren)naam, bij
voorbeeld eenhoorn.19) Het gedierte liet 
vanwege aankomst en vertrek een schel 
geluid horen. Een enkele keer toch ook 
om een ander zoogdier (in natura) van het 
baanvak te verdrijven. Onder al deze 
omstandigheden bleven de rijtuigen keu
rig in het gelid volgen. Elk van deze rijtui
gen kon worden verlicht met gas en ver
warmd met stoom. Het geheel bevatte 
zitplaatsen Ie, 2e en 3e klasse en bagage
ruimte. Daarin was dan nog weer een 
afsluitbare kast voor de post. Het balkon
netje was voorzien van degelijk hekwerk. 
In 1921 werd langs fort Blauwkapel een 
dubbelsporige verbinding gemaakt tussen 
de lijn uit Hilversum en die uit Amers
foort.20) Van de onderhavige halte Groe
nekan kon nu behalve naar de Biltstraat 
ook naar het zgn. Buurtstation worden 

<TpKr*prnplH D^t t^Ttctp loa Hifhr hu het 

Centraal Station in Utrecht. De provincie 
stelde nu de gemeente voor in het vervolg 
te spreken van de haltes Groenekan-West 
en Groenekan-Oost. Het gemeentebe
stuur had geen bezwaar tegen deze 
naamsverandering. Maar volgens het col
lege zou het veel tijd en moeite vergen 
deze benamingen bij het publiek ingang te 
doen vinden.21) Dit publiek kreeg tot 15 
mei 1934 de tijd om een en ander te ver
werken. Want op die datum werd de halte 
definitief gesloten: voor reizigers en goe
deren.22) In 1930 vertrokken 10 tot 15 
personen per dag van deze halte en 5 tot 
10 kwamen er aan. Per etmaal werd zo'n 
200 kilo aan ijl- en vrachtgoederen ver
zonden en 400 kilo werd aangevoerd.23) 

Halte Groenekan-NCS 
In het begin van de 1890-er jaren was er 
ook al wel eens geboemeld tussen Utrecht 
en Amersfoort. In 1892 werd dit baanvak 
van een dubbelspoor voorzien. Vervol
gens werd besloten tot een buurtdienst 
per 1 mei 1895.24) Ook bij de overweg in 
Groenekan (richting De Bilt) kwam een 
zgn. stopplaats. Aan elke kant van het 
dubbelspoor, even noordelijk van de val-
bomen werd daartoe een aarden perron 
gemaakt. In 1896 werd de halte voorzien 
van een stopbord. De reiziger diende zich 
tijdig te melden bij de overwegwachter. 
Dan kon deze dit bord in de juiste stand 
brengen om zo het 'lokaaltje' tot stoppen 
te bewegen. In 1898 voerde de NCS op dit 
dubbelspoor het zgn. blokstelsel in. Via 
de blokdraad kon aan de volgende post de 
komst van een trein worden geseind. In de 
blokleiding zat ook nog een telefoon
draadje. Groenekan-NCS werd ook tot 
blokpost verheven. In 1899 werd de halte 
klantvriendelijker gemaakt. Op het per
ron richting Utrecht kwam een fraaie 
houten abri tot stand. Via de grote ramen 
ervan hadden wachtenden zicht op de 
lengterichting der rails. Wie met de trein 
terugkwam behoefde geen schuilgelegen-
heid. Immers die spoedde zich doorgaans 
naar haar of zijn huis in De Bilt of Groe
nekan. In het jaar der eeuwwende werden 
de perrons van een beschoeiing van oude 
dwarsliggers voorzien en de toegangen 
verbeterd. Het wachthuisje, gelegen zui-
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delijk van de overweg bij de boomgaard 
van Bos, werd enigszins verplaatst. 
Bovendien werd aan de straatkant ervan 
een loketraam aangebracht. In 1906 
voorzag de NCS de treksluitbomen van 
een hekwerk. Het ongeoorloofd overste
ken van de overweg werd hierdoor 
bemoeilijkt. In dat zelfde jaar was een 
particulier als gevolg van deze handel
wijze door een trein gegrepen en 
gedood.25) 

In 1935 vertrokken er gemiddeld 10 tot 15 
personen per dag en kwamen er 8 tot 10 
aan. Er werd geen melding gemaakt van 
de verkoop van Ie klas kaartjes. Met deze 
'lokaaltjes' kon geen ijl- of vrachtgoed 
worden meegegeven.26) Op 5 mei 1941 
hief NS de halte op. De abri had zijn 
dienst gedaan. In 1942 werd de lijn geëlec-
trificeerd. In de laatste oorlogsjaren 
trachtten geallieerde vliegers meer dan 
eens het treinverkeer te ontregelen. Op 
het land van boer Bos tekenden zich 
diverse bomkraters af. Het achterhuis 
van de boerderij werd een keer goed 
geraakt. 
Tussen 1950 en 1960 werd de automati
sche beveiliging der overwegen inge
voerd. Ook in Groenekan-Oost werden 
het wachthuisje en het externe beveili
gingsapparaat overbodig. 

Biels en Co 
Niettegenstaande haltes in Oost en West 
werd Groenekan niet opgenomen in de 
vaart der volkeren. Het bleef forensisme 
op een kleine schaal. Heel de bedrij f s-
opstal der beide stopplaatsen werd in de 
na-oorlogse jaren gesloopt. 

De contouren der plattegronden tekenen 
zich nog vagelijk af, terzijde van de over
wegen. Bij de westelijke overweg stond 
nog een dienstwoning. Op een dag in 1988 
werd dit unieke bouwwerk geslecht. Een 
tijdlang was er een lege plek, ongewoon 
zanderig voor Groenekan. 

Wat nu nog overblijft is een schrijn vol 
herinneringen aan voorvallen en perso
nen. In het eerdergenoemde baanwach-
tershuisje woonde vanaf 1935 Willem 
Krijgsman met zijn echtgenote en vier 
kinderen. In functie droeg hij een pet met 
één knoop, het insigne van een blokwach-
ter. Hij begon zijn loopbaan bij de 
HIJSM in 1905 op 23-jarige leeftijd, als 
hulparbeider-knalseinwachter. In 1943 
ging hij met pensioen. In de meidagen van 
1940 moesten de inwoners van westelijk 
Groenekan evacueren. Krijgsman bleef 
eenzaam achter, op de seinpost in het 
wachthuis. Alleen een dienstorder van ir. 
Hupkes had hem van zijn stoel kunnen 



branden. Zijn latere collega was Engel 
Koops, geboren alhier in 1899 en ook 
getogen. In 1905 bouwde Koops een huis 
aan het einde van het Rooie Dorp. Daarin 
groeiden zijn zes kinderen op. Dertig 
lange jaren deed hij dienst als wegwerker 
op de spoorbaan van de HIJSM tussen 
Blauwkapel en de Nieuwe Wetering. In 
1942 werd hij blok wachter in Groenekan-
Oost en in 1946 in West. Verlate scholie
ren gaven voor gesloten bomen vaak luide 
blijk van ongeduld. Maar Koops 
bepaalde in alle rust het moment waarop 
de overweg door hem werd ontsloten. 
Zijn machtige hand kon, zonodig, het 
aanstormend raderwerk tot stilstand 
brengen. Behalve dit alles maakte ook 
zijn figuur indruk: fors en zwaarlijvig, 
240 pond. Levenslang werkte hij als een 
paard: dag- en nachtdienst, een omvang
rijke moestuin en op oudere leeftijd een 
handel in oude bielzen. Vakantie kwam in 
zijn jaarkalender niet voor. Koops 
maakte nooit gebruik van des spoormans 
recht om vrij te reizen. Met 61 jaar ging 
zijn pensioen in. Terwijl hij de tuin van 
een dorpsgenoot omspitte stierf hij, in het 
harnas. Dat was op 75-jarige leeftijd in 
1974. 

Van de halte Groenekan-Oost zijn vooral 

de namen Wijenberg en Bleijerveld blij
ven voortleven. Job Wijenberg was de 
buur van de familie Evertse, Groenekan-
seweg 133. De huidige heer des huizes 
heeft nog een levendige herinnering aan 
beide blokwachters. Job Wijenberg was 
een man, die zwijgzaam en plichtsge
trouw zijn werk deed in en om het wittig 
wachthuisje van 2Vi bij 3 meter. Bleijer
veld was meer een gezelligheidsmens. 
Had hij dienst, dan was het vrij entree. Bij 
koud weer brandde de potkachel. Het 
kolenhok buiten was altijd goed gevuld. 
Af en toe werd bij de halte een kwak 
kolen afgeworpen. In het najaar werden 
op het kacheltje beukenootjes gepoft. Als 
schooljongen kende Co Evertse de halte 
als zijn broekzak: de bediening van de sei
nen, van de spoorbomen en van de tele
foon naar Bilthoven en Blauwkapel. As 
hij aanwezig was kon Bleijerveld met een 
gerust hart een sigaartje gaan kopen in 
het sigarenwinkeltje van Kees de Lange. 
Na middernacht bleven de bomen vaak 
gesloten. De laatste sneltrein en de goede
rentreinen konden zo geen sterveling 
belagen. De onverlaat die op een 
onchristelijk uur nog over wilde, moest 
de wachter met luide stem aan zijn plicht 
herinneren. 

Wim Hoebink 
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Groot gevaar voor 
schromelijke ongelukken 

"Wij hebben de eer u te berigten dat wij 
voornemens zijn om aan de opening van 
den Centraal Spoorweg eenige feestelijk
heden te verbinden". Dat schreef de 
exploitant van de nieuwe spoorlijn tussen 

iNeûerianusCiie 
^w*n*At*i k j p t j u n v v g i v i a a i ö c i i a p p i j , u p l u 

juni 1863 aan burgemeester F.N.M. Eijck 
tot Zuijlichem van Maartensdijk. 
Afgaande op de correspondentie van het 
gemeentebestuur over de komst van deze 
eerste spoorlijn in de gemeente valt het 
nauwelijks aan te nemen dat burge
meester Eijck tot Zuijlichem veel trek had 
in een feestje. Want daarvoor was de 
onwil om enigszins tegemoet te komen 
aan de bezwaren van het gemeente
bestuur bij de aanleg van de spoorlijn te 
groot geweest. Anders gezegd: daarvoor 
had de burgemeester van Maartensdijk 
toch tè vaak en heel lang zonder noemens
waardig resultaat moeten waarschuwen 
dat er "een groot gevaar bestaat voor 
schromelijke ongelukken". 
Waar was de burgervader dan toch zo 
bang voor? Hij vreesde dat het verkeer 
met rijtuigen bij fort Blauwkapel door de 
opening van de spoorlijn in juli 1863 
onveilig zou worden en zelfs slachtoffers 
zou eisen. De lijn lag namelijk niet ver af 
van de weg aan de zuidzijde van het fort 
zodat met het naderen van de trein er 
"groot gevaar bestaat dat bij het schrik
ken der paarden de rijtuigen in de grach
ten van dat fort zullen storten". Om deze 
rampspoed te voorkomen moest er vol
gens het gemeentebestuur een afrastering 
komen aan de zuidzijde van het fort tus
sen de weg en de grachten. Dat nu pro
beerde burgemeester Eijck tot Zuijlichem 
vanaf 1861 gedaan te krijgen door het 
schrijven van talloze brieven. Aan de 
Minister van Oorlog te Den Haag, aan de 
Gedeputeerde Staten van Utrecht en 
vooral aan de Nederlandsche Centraal 
Spoorweg Maatschappij in Amsterdam. 
Bij al deze instanties kreeg hij echter min 
of meer nul op het rekest. 

Handtekeningenactie 
Wie mocht denken dat actiegroepen 
alleen vandaag de dag enige invloed heb
ben op de besluitvorming in de samenle
ving, wordt teruggefloten door de Maar-
tensdijkse werkelijkheid van de vorige 
eeuw. Toen het gemeentebestuur niet of 
nauwelijks gehoor kreeg bij de hogere 
autoriteiten, sloeg een aantal Maartens
dijkers in de loop van 1862 de handen 
ineen. Ze trokken bij de Nederlandsche 
Centraal Spoorweg Maatschappij, de 
Gedeputeerde Staten en de Minister van 
Binnenlandse Zaken aan de bel en zetten 
hun dringende verzoek om een afraste
ring aan de zuidzijde bij fort Blauwkapel 
kracht bij door het totaal van 33 namen 
en handtekeningen. 
Deze werkwijze maakte blijkbaar indruk, 
want er kwam een afrastering, zij het dat 
nog lang niet de totale zuidzijde van het 
fort beschut was en ook niet daar waar 
het volgens de burgemeester op de kunst
en straatweg van Utrecht naar Hilversum 
het meest nodig was vanwege het vele ver
keer. "Wel is 't ons bekend dat op vele 
plaatsen (in ons land) de spoorwegen nog 
meer de rijwegen naderen dan hier, maar 
nergens bestaat voor zoo wij weten, een 
dergelijk gevaar voor ongelukken met rij
tuigen, wegens de hoogte van den weg en 
de breedte en diepte der grachten", zo 
lichtte de burgemeester de noodzaak van 
extra rasterwerk nog eens toe in een brief 
aan de Gedeputeerde Staten van Utrecht. 

Gevaar geweken 
Burgemeester Eijck tot Zuijlichem was 
dus allerminst tevreden met het resultaat 
van de handtekeningenactie en deed ten
slotte nog een beroep op de collega
burgemeesters van Hilversum, Loos-
drecht en 's Graveland om hun invloed 
bij de hogere autoriteiten aan te wenden. 
Want volgens de Maartensdijkse burger
vader bestond ook voor "het verkeer met 
rijtuigen uit uwe gemeente en het geheele 
Gooiland" in de richting van Utrecht een 

De gemeente 
Maartensdijk was bij 
de komst van de trein 
zeer bezorgd om de 
veiligheid van 
personen- en 
goederenverkeer 
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groot gevaar bij fort Blauwkapel. 
De oproep aan de collega's bleef voorals
nog zonder resultaat. De burgemeester 
van Hilversum deelde wel de bezwaren 
van het Maartensdijks gemeentebestuur, 
drong ook aan op goede veiligheidsmaat
regelen rond het verkeer bij Blauwkapel, 
maar liet intussen fijntjes weten niet in de 
verantwoordelijkheid van B en W van 
Maartensdijk te willen treden. Dat wilden 
inwoners van Loosdrecht wel, en niet 
zonder succes. Ze richtten een 'adres' tot 
de hogere autoriteiten, waarna luttele 
weken voor de feestelijke opening van de 
lijn Utrecht-Zwolle de Minister van Bin
nenlandse Zaken gelastte dat door de 
Nederlandsche Centraal Spoorweg Maat
schappij alsnog extra rasterwerk moest 
worden geplaatst. 
Daarmee werd tegemoetgekomen aan de 
voornaamste bezwaren van burgemeester 
Eijck tot Zuijlichem. Die ontving dit 
bericht in een brief van 9 j uni 1863. Op 10 
juni werd door de Spoorweg Maatschap
pij de uitnodiging verstuurd voor de ope
ning van de spoorlijn en de feestelijkhe
den daarbij. Hoe zou de burgemeester 
van Maartensdijk zich in die dagen 
gevoeld hebben? Waarschijnlijk niet echt 
feestelijk na zoveel kopzorgen om één 
spoorlijn, hoogstens opgelucht omdat 
een "groot gevaar voor schromelijke 
ongelukken" was geweken, althans niet 
meer gevreesd hoefde te worden. 

Kinderen dikwijls op de spoorweg 
Het kan het gemeentebestuur in ieder 
geval niet verweten worden dat er niets is 
gedaan om de komst van het spoor in 
goede, vooral veilige banen te leiden. 
Men maakte zich dan ook grote zorgen 
om de veiligheid van het personen- en 
goederenverkeer. Zo werd er bij de 
Nederlandsche Centraal Spoorweg Maat
schappij over geklaagd dat op stille wegen 
' ' de afsluitboomen door de wachters of in 
het geheel niet of eerst op het oogenblik 
wanneer de trein zeer nabij is gesloten 
worden". Daardoor kon het gebeuren 
dat "de wachter den boom op zeer korten 
afstand voor de paarden dichttrok en de 
trein zoo nabij was dat de tij d ontbrak om 
te kunnen draaijen". Tot ergernis van de 
gemeente liet de 'wachter', toen daarop 

aanmerkingen werden gemaakt, zich nog 
"zeer onbeleefd en onbescheiden" uit 
ook. 
Nadat Maartensdijk een station had 
gekregen op de lijn van Hilversum naar 
Utrecht, werd door de gemeente aan de 
kaak gesteld dat de stationschef er onvol
doende op toezag dat "kinderen dikwijls 
op den spoorweg speelden en zich 
zodoende in gevaar bevonden". Ook 
werd gewezen op de dringende noodzaak 
van meer personeel op het station van 
Maartensdijk. Want "na het sluiten van 
de boomen bij aankomst van de treinen is 
het geheele personeel gewoonlijk voor 
Stationsdienst noodig en kan dus niet 
voorkomen dat onbevoegden de boomen 
weder openen en zich zoodoende mis
schien in gevaar brengen", zo schreef de 
burgemeester aan de Hollandsche IJzeren 
Spoorweg Maatschappij, de exploitant 
van de lijn tussen Hilversum en Utrecht. 

Burgemeester vierkant achter boeren 
Het gemeentebestuur sprong vooral op de 
bres voor de belangen van de boeren. 
Meer dan wie ook ondervonden zij nadeel 
van de komst van de trein. Hun wagens 
bleven op de spoorwegovergangen vaak 
steken in het mulle zand tussen de rails, 
hun vee - vooral de schapen - was meer 
dan eens op het spoor te vinden en liep het 
risico te worden overreden. Dat was voor 
burgemeester Eijck tot Zuijlichem reden 
om maar weer eens in de pen te klimmen: 
"Herhaaldelijk komen er bij mij klagten 
in van de landbouwers alhier, wegens het 
loopen van hun vee op den baan der Cen
traal Spoorweg, hetwelk alsdan ten koste 
der eigenaars naar het schuthok word 
gebragt. Dit nu is niet alleen zeer hard, 
maar zelfs onregtvaardig voor die land
bouwers die niets dan last van den door 
hun land gaanden spoorweg hebben". 

Tegenover de Nederlandsche Centraal 
Spoorweg Maatschappij, de exploitant 
van de lijn, liet de burgemeester blijken 
vierkant achter de boeren te staan. Vol
gens hem was de door de Spoorweg Maat
schappij aangebrachte afrastering van 
ijzerdraad tussen rails en weiland geheel 
onvoldoende. En hij raadde de boeren 
dan ook aan om de onkosten terug te vor-
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deren bij de exploitant. Die echter stelde 
de Maartensdijkse boeren verantwoorde
lijk voor de schade en overlast. Alle 
ellende was namelijk te wijten aan 
' 'hunne nalatigheid om de hekken hunner 
overwegen volgens hunne verpligting te 
sluiten' '. Dat schoot de burgemeester van 
Maartensdijk in het verkeerde keelgat. 
Hij legde de zaak daarom voor aan de 
Raad van Toezigt op de Spoorweg
diensten te Den Haag en wees - om zijn 
gelijk te onderstrepen - op de situatie 
achter de hofstede van Jacobus Berkhof 
in Groenekan waar vanwege de onvol
doende afrastering "reeds herhaalde 
malen het jonge vee op den spoorweg is 
geweest' '. Tenslotte vroeg hij om verbete
ring van de afrastering. Die kwam er, 
want de burgemeester kreeg het gelijk aan 
zijn zijde. En de boeren hadden een zorg 
minder. 

Nat pak 
Hoezeer de komst van de trein een spoor 
van verandering moet hebben aange
bracht in het leven van de boerenbevol
king, bleek tijdens hoorzittingen van 
6 augustus 1862 en 1 september 1871 in 
het gemeentehuis van Maartensdijk. Die 
waren belegd door de Gedeputeerde Sta
ten van Utrecht om bezwaren van belang
hebbenden aan te horen tegen de aanleg 

van de al eerder genoemde lijnen: die van 
Utrecht naar Zwolle en van Hilversum 
naar Utrecht. Deze spoorlijnen liepen 
over het grondgebied van ruim 200 men
sen, onder wie veel inwoners van de 
gemeente Maartensdijk. Jan Teunisse 
Bosch was één van hen. Hij maakte op de 
hoorzittingen bezwaar aangezien de 
spoorweg op een afstand van 28 el van 
zijn huis en slechts VA el van zijn schuur 
en drie hooibergen zou komen te lopen. 
Wat moet er toch allemaal in zijn hoofd 
zijn omgegaan, nu voortaan op luttele 
meters van zijn boerderij de nieuwe 
wereld van technisch geweld voorbij zou 
denderen? Of wat te denken van Jannigje 
van Ooijen, ook wel weduwe Floor 
genoemd, die tot haar verdriet moest con
stateren dat "haar hofstede die een der 
beste en schoonste van deze gemeente is 
op de meest nadelige wijze in tweeën 
wordt gedeeld". 
Huizen werden afgebroken, hooibergen 
verplaatst, de waterhuishouding moest 
hier en daar anders geregeld worden, het 
weiland werd in mootjes gehakt of ontei
gend. En 's avonds een ommetje maken 
langs de Wetering had ook z'n gevaarlij ke 
kanten gekregen, want het kwam sinds de 
komst van de trein in Maartensdijk toch 
maar voor "dat personen door duisternis 
en valsch licht misleid tussen de rails door 

De bediening van de 
afsluitbomen vond in 
Maartensdijk vanuit 
het station plaats. De 
overweg heeft ver
lichting. Naast het 
station staan de chef 
en een blokwachter. 
(eigendom van W. 
van Keulen) 
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Een nat pak en de 
schrik om het lijf 

waren al meer dan 
genoeg. Voordat er 

werkelijk iemand 
verdronk bij het sta

tion Maartensdijk, 
werd de open ruimte 
tussen de rails boven 

het water gedicht, 
(eigendom van W. 

van Keulen) 

in de Wetering storten, wat tot nog toe 
met een nat pak en den schrik voor den 
betrokkene afliep". 

Onverklaarbare nalatigheid 
De veilige wereld van de landelijke 
gemeente Maartensdijk werd dus letter
lijk opengereten door het technisch 
geweld van het treinverkeer. Het was even 
schrikken en het leidde ook meer dan eens 
tot protesten en vragen om voldoende vei
ligheid. Dat was overigens een logische 
reactie op een vreemd, bedreigend ver
schijnsel. Maar het was niet de enige reac
tie. Maartensdijk deed meer dan proteste
ren. De gemeente maakte ook veel 
gebruik van het spoor en kon al gauw niet 
meer zonder. Want 19 jaar na de komst 
van het spoor in deze contreien vertrok
ken in één jaar al 18.659 reizigers uit 
Maartensdijk met de trein. De meesten 
reisden 3e klas. Dus ook de 'gewone' 
Maartensdijker maakte regelmatig 
gebruik van het nieuwe vervoermiddel. 
Van de 12.427 plaatsbewijzen die op het 
station in Maartensdijk werden verkocht, 
waren er 10.605 voor de 3e klas. Slechts 
1434 2e klas-kaartjes werden er verkocht 
en 388 Ie klas-kaartjes. We schrijven dan 
het jaar 1882. 
Ruim 10 jaar later, in 1895, vergat de 
hoofdconducteur van trein 235 uit 
Utrecht een tussenstop te maken op het 
station in Maartensdijk, ondanks het 

aanhoudende kloppen van de meerei
zende postbode. Die kon dus pas uitstap
pen in Hilversum, met alle vervelende 
gevolgen vandien. De post werd namelijk 
met een vertraging van 2 uur in Maartens
dijk besteld. Op zichzelf toch echt niet 
zo'n schokkende gebeurtenis, maar bur
gemeester N. L. Eij ck tot Zuij lichem vond 
het wel nodig om een boze brief te schrij
ven naar de exploitant van deze lijn, de 
Hollandsche IJzeren Spoorweg Maat
schappij te Amsterdam, en deze te betich
ten van een "onverklaarbare nalatig
heid". Zozeer was men in de gemeente 
blijkbaar al gewend aan en verwend met 
het snelle postverkeer per trein dat de 
kleinste stagnatie tot behoorlijke ergernis 
leidde. 
Deze anekdote en de reizigersaantallen 
geven aardig aan dat het spoor in de 80-er 
en 90-er jaren een bijna vanzelfsprekende 
rol speelde in het economisch en sociaal 
leven van de gemeente Maartensdijk en 
bovendien door het gemeentebestuur niet 
meer louter als een gevaarlijk, onveilig 
element werd gezien. 

Leo Fijen 

Bronnen 
Dit artikel is gebaseerd op bronnenmateriaal dat 
onder nummer 309, 310, 315 en 316 is terug te vin
den in de Inventarissen van de Archieven van de 
gemeente Maartensdijk 1639-1925. 
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Spoorlijn door Maartensdijk 
enig in haar soort 

Ze vallen onmiddellijk op. Rijdend van 
Hollandsche Rading door Maartensdijk 
naar Groenekan zie je ze aan je linker
hand, soms verscholen achter huizen of 
bomen: de "bogen" van de spoorlijn 
Hilversum-Utrecht. 
En ze zijn uniek: nergens in Nederland 
zijn de elektrische bovenleidingen van een 
spoorlijn gemonteerd in van die half
ronde "bogen" van gewapend beton. 
Alleen de twaalf kilometer spoorlijn tus
sen Hilversum en Groenekan is bij de 
elektrificatie in de veertiger jaren zo 
"aangekleed". 
In het 14-daagse Tijdschrift voor het 
Spoor- en Tramwegwezen in Nederland 
en Indië "SPOOR- EN TRAMWE
GEN" staat in het nummer van 20 juni 
1942 over deze speciale constructie een 
interessant artikel van ir. J. Cuperus, 
afdelingschef Ie kl. der N.S. 
Hij schrijft dat in het najaar van 1939 de 
voorbereiding van de elektrificatie van de 
lijnen in het Gooi zover gevorderd was, 
dat een begin kon worden gemaakt met de 
uitvoering. De voor de bovenleiding 
noodzakelijke stalen portaalconstructies 
waren al in bestelling. Maar "ten gevolge 
van de tijdsomstandigheden verkeerde 
men weldra in onzekerheid of de levering 
van de groote hoeveelheden staal aan Dif-
ferdinger balken en andere profielen wel 
volgens program zou kunnen plaatsvin
den. Er werd daarom overwogen een 
draagconstructie toe te passen van gewa
pend beton, een materiaal waarbij het te 
verwerken staal tot een minimum kon 
worden beperkt". 

Staal niet op tijd geleverd 
De onzekerheid, dat door het aanstor
mende oorlogsgeweld het benodigde staal 
niet op tijd geleverd zou worden is er dus 
de oorzaak van, dat de ingenieurs van de 
Spoorwegen op zoek moesten naar een 
draagconstructie voor de elektrische 
bovenleiding in gewapend beton. Toe
passingen van gewapend beton voor 

draagconstructies waren in Nederland 
niet onbekend. De lijnen van de Noord-
Hollandsche en de Haagsche Tramweg 
Maatschappij waren al uitgerust met 
ronde betonmasten. En ook in het buiten
land waren er constructies in gewapend 
n P t n n t r \ p < Y P n n r t m n i r Aa ^ r - n ^ n n M . / s r / J ^ « 

dan altijd opgehangen aan een stalen 
balk- of armconstructie. En dat wilde 
men tussen Hilversum en Groenekan dus 
niet. 
"Eenvoudig ware geweest een portaal 
van gewapend-betonstijlen te ontwerpen 
met een stalen bovendwarsbalk, waaraan 
de elektrische bovenleidingen konden 
worden bevestigd op de gebruikelijke 
wijze, doch in dat geval zou juist het bij
kans eenige, doch groote nadeel van de 
staalconstructie zijn gebleven, nl. het 
dure en uiterst moeilij ke onderhoudsverf-
werk van dergelijke bovendwarsbalken", 
schrijft ir. Cuperus in 1942. 

Vanwege het grote gewicht was het ook 
onmogelijk om deze tien meter lange 
bovendwarsbalken van gewapend beton 
te maken "aangezien het hijschen en 
monteeren van dergelijke balken, tus-
schen de treinenloop door, te bezwaarlijk 
en te kostbaar zou worden. Zoodoende 

Bouwtekening van 
de halfronde bogen 
van gewapend beton 
die zo bepalend zijn 
voor het beeld van 
het spoor tussen 
Groenekan en Hol
landsche Rading. 
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De foto's blinken 
niet uit in kwaliteit, 
maar geven wel een 

prachtige indruk van 
de plaatsing van de 

halfronde "bogen". 

werd gezocht naar een statisch bepaaid 
systeem en dit ten slotte gevonden in een 
driescharnierenboogconstructie. De 
i r r \ / - l r H a û l û n h i u r i m n ~ri i » , • l i ^ l ^ + o r\r-\ ^ m -
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goedkoope, fundamenten. Bi' onr,eliike 
zettingen geen secundaire spanningen en 
aesthetisch uiterlijk". 
Mooi zijn ze in ieder geval geworden en je 
vraagt je af waarom de Spoorwegen ook 
niet na de oorlog in de rest van Nederland 
zijn doorgegaan met deze constructie van 
r r a n r o n o n f-{ r*Q+/">*-» T V Vi <il-» /nr- •*-'-»+• rit-t- T>-I /S r-r-% n-r**-
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niets over kunnen vinden. 
Een betonnen draagconstructie 
bestaande uit twee gebogen portaalhelf
ten, die — gemonteerd op twee funda
menten — naar elkaar konden worden 
toegeklapt, en bovenin met een bout aan 
elkaar vast konden worden gemaakt. Het 
moet de ingenieurs van de Spoorwegen in 
die tijd heel wat hoofdbrekens hebben 
gekost. De gebogen vorm zorgde wel voor 
wat problemen bij het vervoer. Maar het 
grote voordeel was dat de onderhouds
kosten van een betonnen constructie heel 
gering zouden zijn. "De oppervlakte aan 
stalen onderdeelen, welke in het gezicht 
komen en dus na verloop van tijd geschil
derd moeten worden, kunnen tot het 
minimum worden beperkt. Daartegen
over staat het nadeel, dat de constructie 
belangrijk zwaarder is en dientengevolge 
minder handelbaar", aldus ir. Cuperus. 
Een ander probleem van de gebogen 
vorm van de portaalconstructie was de 

zichtbaarheid van üe sempalen langs de 
spoorbaan. 

l'iïïaïîvicfi uôOrSÏaggcVciiu 

Maar het waren uiteindelijk de financiën 
die de doorslag gaven. "Een globale ver
gelijkende kostenberekening werd opge
maakt en gaf als resultaat, dat de gewa
pend betonconstructie, hoewel duurder 
in aanleg, slechts weinig meer kostte dan 
de staalconstructie, wanneer het verschil 
in VJIIVU*_I iiuLiuon.vjbi.di v a n ciciuvv j^otL,iiiv.ii 

mede in rekening werd gebracht", 
schrijft ir. Cuperus. "Op grond daarvan 
besloot de Directie der Nederlandsche 
Spoorwegen een gedeelte van de lijn 
Hilversum-Utrecht, en wel ongeveer 12 
km, bij wijze van proef uit te rusten met 
draagconstructies in gewapend beton". 
In het artikel in SPOOR- EN TRAMWE
GEN worden vervolgens de technische 
specificaties beschreven waar de beton
nen constructie aan moest voldoen. De 
hardheid van het beton, welke druk- en 
trekspanningen zouden op het beton 
komen te staan, de hoeveelheden wape
ning die gebruikt moesten worden etc. 
Daarom maakte men twee proefportalen, 
die vervolgens werden getest. Ir. Cupe
rus: "Nadat de verharding van het beton 
28 dagen had plaatsgehad, werd een van 
de proefportalen in twee helften vlak uit
gelegd en het andere op daartoe gemaakte 
betonfundeeringen opgesteld . . . Ver
volgens werd in een rechte lijn, gaande 
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door het boven en onder scharnierpunt, 
respectievelijk een trek- en drukkracht 
uitgeoefend, beginnende bij 250 kg, 
daarna opklimmend tot 500 kg en verder 
trapsgewijs aangroeiend met 100 kg, tot
dat breuk plaatsvond. Daarbij werd de 
vervorming van de portaalhelft nauw
keurig opgemeten door ter zijde aange
brachte meetklokjes, terwijl ook het ont
staan en grooter worden van scheuren 
met een meetloupe werd nagegaan' '. 
De betonnen portalen werden gemaakt 
bij Werninks Betonmaatschappij in Lei
den, aan wie de levering en het uitvoeren 
van de beproeving na onderhandse aan
besteding was opgedragen. Omdat de 
fabrieksterreinen van de N.V. Wernmk 
geen directe aansluiting hadden op het 
spoornet, moesten de portalen met een 
speciaal daarvoor ingerichte vrachtauto 
worden vervoerd naar het station Leiden 

S.S. 
Daar werden ze overgeladen op een 
spoorwagon. Dat gebeurde met behulp 
van twee portaalkranen. "Drie spoorwa
gons, welke voor het vervoer naar Hilver
sum en verder naar de bouwplaats moes
ten dienen, waren evenals de auto 
voorzien van stellingen, waarop de por
taalhelften met de ronding naar beneden 
werden geladen . . . Het transport per 
spoor werd zoo geregeld, dat eiken werk
dag 1 wagen kon worden geladen, 1 
wagen zich in omloop bevond en 1 wagen 
op de lijn aanwezig was voor lossing' '. 
Op het baanvak Hilversum-Utrecht 
moest tijdens de constructie van de por
taalhelften het treinverkeer ongehinderd 
doorgang kunnen vinden. "Als regel 
waren hier pauzen van 30-50 minuten tus-
schen de treinenloop aanwezig voor de 
opstelling van een portaal, wat met het 
oog op de onbekendheid van den voor die 
opstelling noodigen tijd en mogelijk te 
verwachten moeilijkheden in deze zeer 
welkom was", merkt ir. Cuperus in zijn 
artikel op. "Het tempo, waarin de opstel
ling geschiedde, hield gelijken tred met de 
aflevering van de fabriek, d.w.z. er wer
den per dag 4 helften d.i. 2 complete por
talen gemonteerd. Hiervoor waren noo-
dig 4 bokken, bediend door 16 à 20 man. 
De montage op de lijn geschiedde door 
N.V. Het Spoorwegbouwbedrijf te 

Utrecht. Het aanbrengen van de elektri
sche bovenleiding had daarna plaats door 
den dienst van tractie der N.S. in eigen 
beheer". 

Monument 
Achteraf bleek dat de betonnen construc
tie toch duurder uitviel dan de gangbare 
constructie in staal. Ir. Cuperus wijt dat 
ook weer aan de bijzondere tijdsomstan
digheden. Misschien zijn die uit de hand 
gelopen kosten wel de reden, dat de 
r* ~~ u^t û v ^ n ' m p n t rtrt het" 
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baanvak Hilversum-Utrecht nooit meer 
voor betonnen portaalconstructies heb
ben gekozen. 
Dat is daarom zo verwonderlijk, omdat 
de afdelingschef 1ste klas der N.S. Cupe
rus aan het slot van zijn artikel opmerkt: 
"Het laat zich aanzien, dat bij een leve
ring in meer normale tijden en van een 
groot kwantum, de betonconstructie wel 
kan concureeren met de staalconstructie. 
Bij een groot kwantum nl. zal het de 
moeite loonen voor de fabrikage een ter
rein te zoeken in de nabijheid van het te 
electrificeeren baanvak en dit terrein van 
een spooraansluiting te voorzien. Zoo
doende worden de hooge transportkosten 
van de portalen aanzienlijk gedrukt. Ook 
zullen in dat geval door enkele vereenvou
digingen van de constructie en door toe
passing van stalen bekistingen bij de 
fabrikage de kosten van vervaardiging 
belangrijk lager kunnen worden' '. 
Ondanks die positieve beoordeling heb
ben de Spoorwegen in de jaren daarna 
nooit meer gekozen voor de betonnen 
portaalconstructie. De twaalf kilometer 
tussen Hilversum en Utrecht zijn dus 
uniek en zouden eigenlijk tot monument 
moeten worden verklaard. 
Want die halfronde "bogen" in de "sky
line" van Maartensdijk blijven een 
prachtig gezicht . . . 

Joost Middelhoff 
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Verenigingsnieuws 

Sinds het verschijnen van het eerste num
mer heeft de Historische Vereniging 
bepaald niet stil gezeten. Op 23 mei 1989 
vond de Jaarvergadering plaats. Na de 
pauze hield de heer R. Dijksterhuis een 
lezing over "Het spoor in de regio 
Utrecht-Hilversum". In aansluiting 
hierop organiseerde het bestuur een 
excursie per trein vanuit Hollandsche 
Rading naar Utrecht, waar een bezoek 
werd gebracht aan het vernieuwde Spoor
wegmuseum. De vier leden en drie 
bestuursleden (van wie een met kind) die 
hieraan deelnamen, brachten samen een 
aangename middag door. 

De Historische Vereniging ontving in 
april een schenking van de dochter van de 
eigenaar-oprichter van de ESKEM-fa-
briek in Groenekan, mevrouw L.A. de 
Vries-Stolp. Zij schonk de vereniging een 
bronzen plaquette met afbeelding van de 
heer J. Stolp, een theekop uit de kantine 
en een aantal foto's, waaronder een van 
het personeel uit 1936. 

Tenslotte moet nog worden bericht over 
de cursussen en werkgroepen. Allereerst 
de cursus Paleografie. Deze startte in 
oktober 1988 en duurde tot mei 1989, hij 
werd gegeven door mevrouw drs. 
F. Brouwer. 15 leden namen hieraan 
deel. De cursisten leerden oude hand
schriften lezen. Daarnaast kregen zij veel 
informatie over de inrichting van kerk en 
staat, het muntwezen tot in de 18e eeuw 
en de tijdrekenkunde. Hierdoor konden 
zij gaandeweg steeds beter doordringen in 
de geheimtaal van documenten uit oude 
archieven. 

De cursus Archeologie vond plaats van 
begin april tot eind mei 1989. Hij stond 
onder leiding van de heer H. Fokkens en 
werd door 12 leden gevolgd. Er werd een 

overzicht gegeven van archeologische en 
klimaatsperioden en verschillende cultu
ren. De Steentijd, Brons- en Ijzertijd en 
vroeg inheems-Romeinse tijd werden 
behandeld. Ook werd uitleg gegeven over 
de technieken die bij de beoefening van de 
archeologie gebruikt worden. Bij de eer
ste vier lessen werden dia's en meege
brachte vondsten getoond en er werd op 
een middag een boswandeling gemaakt, 
waarbij de heer Fokkens de deelnemers 
' 'leerde kijken met andere ogen''. 

De heer Fokkens heeft toegezegd een 
vervolg- en/of herhalingscursus te willen 
geven als hiervoor voldoende belangstel
ling bestaat. Uit de cursus is een werk
groep van 8 mensen ontstaan, die een 
plan gaan opzetten om archeologisch 
werk te verrichten in de gemeente, voor 
zover dit mogelijk is. 

- De Werkgroep Open Monumenten
dag is, in samenwerking met de 
gemeente, weer bezig deze dag te 
organiseren. Deze zal in september 
plaatsvinden. 

- De Werkgroep Fotografie houdt 
zich bezig met het vastleggen van 
historisch belangrijke objecten en 
evenementen in de vier dorpsker
nen. 

- De Werkgroep Monumenten kon 
door enkele onvoorziene zaken nog 
niet van start gaan. Het bestuur van 
de Historische Vereniging hoopt, 
dat men in het najaar aan de slag zal 
kunnen gaan. 

- De Werkgroep Mondelinge Docu
mentatie heeft al diverse interviews 
kunnen afnemen. In het eerste num
mer van St. Maerten werden de her
inneringen van de kleinzoon van de 
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eerste molenaar van Groenekan 
afgedrukt. Het ligt in de bedoeling 
ook over volgende interviews te 
berichten. 

Leden die willen deelnemen aan een werk
groep, kunnen zich opgeven bij de secre
taris van de vereniging. 

De andere werkgroepen zullen t.z.t. ook 
weer verslag uitbrengen in ons tijdschrift. 

A.E. Zoetebier-Kluyver 
Secretaris Historische Vereniging 

Maartensdijk 

Historische Vereniging Maartensdijk t l 
De Historische Vereniging Maartensdijk is opgericht tijdens de oprichtingsvergadering die werd 
gehouden op 7 oktober 1987 in het Dorpshuis "De Groene Daan" in Groenekan. 

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de belangstelling voor en zo mogelijk het 
onderzoeken van de geschiedenis van Maartensdijk en omstreken. De vereniging streeft dit doel na 
zonder winstoogmerk. 
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