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VAN DE REDA CTIE
Ons achtste nummer is een thema-nummer, gewijd aan
ons aller Soestdijkseweg en haar omgeving. Bijna iedere
inwoner maakt dagelijks van deze weg gebruik. Het is
de bekendste route door De Bilt en Bilthoven, lang en
druk. Deze keer volop aandacht voor deze roemruchte
weg.
In de bijgaande artikelen, maar ook op de tentoonstelling, die in november in het gebouw van W.v.T.
gehouden wordt. Onder de titel Van Tol to t To 1 zullen
diverse aspecten van de veranderingen ter weerszijden
van de Soestdijkseweg worden belicht.
Verderblijkt telkens weer dat DeGriftveel gelezen wordt.
Dat leidt soms tot interessante reacties op verschenen
artikelen. Iets dat de redactie uiteraard op prijs stelt.

Zo bereikten ons, kort na elkaar, twee mededelingen
over beelden die vroeger in de kapel van Berg en Bosch
aanwezig waren. Twee oud-medewerkers van Berg en
Bosch, R. de Graaf en mevrouw Heijstec, berichtten ons
dat de madonna van Mari Andriessenenhet heilighart
beeld goed terecht gek omen zijn en in een Velu wse kerk
staan opgesteld. We moeten nog uitzoeken waar precies,
want R. de Graaf noemt Epe, mevrouw Heijstee Eerbeek,
als de huidige verblijfplaats.
Ook is sinds kort duidelijk wat 'zwarte tournooizen' zijn.
Zie de bijgaande rectificatie.
In het vorige nummer riepen we op om een vertaling
te maken van een tekst uit 1566. Een vertaling vind u
op de laatste bladzijde van dit nummer.
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De Soestdijkseweg
Jan van der Heijden.
Dit najaar wordt door de Historische Kring de Soestdijkseweg in de schijnwerpers gezet. De belangstelling
voor de Soestdijkseweg wordt niet ingegeven door het feit dat het de langste weg in onze gemeente is (ruim
6 km. ). De Soestdijkseweg heeft een boeiende geschiedenis, en daar willen we graag wat aandacht aan besteden,
zowel in dit themanummer als op de tentoonstelling Van Tol tot Tol

De oude route naar het noorden
Voordat de klinkerweg naar Soestdijk in 1827 werd
aangelegd bestond er al een doorgaande route naar het
noorden, 'die wech die men te Hees gaat', bestaande uit
zandwegen. Delen van deze weg waren oostelijker gelegen
dan de huidige Soestdijksweg, en zijn als bospad of weg
nog op hedendaagse topografische kaarten terug te
vinden. We zullen vanuit het zuiden die oude routeeens
proberen te volgen.
Het deel tussen de Dorpsstraat en de Groenekanseweg volgde het huidige tracé en werd in oude stukken
regelmatig aangeduid als Spieringweg. Voorbij de
Groenekanseweg volgen we het pad vlak langs de ijsbaan
om rechtdoorgaand door het bos uit te komen bij de
Boslaan hoek Sperwerlaan. Nabij boerderij De Hoeve
is dit bospad niet toegankelijk, maar wie aan het eind
van de Noord-Houdringelaan het bos betreedt kan het
pad niet missen. Ten noorden van de Boslaan ging de
weg nagenoeg rechtdoor tot ongeveer achterde huidige
Julianaschool. Hier kon men rechtsaf richting Den
Dolder (ongeveer Julianalaan - Paltzerweg) of linksaf
naar de Nieuwe Wetering. De weg naar Hees ging
ongeveer rechtdoor naar het noorden tot aan de huidige
kruising Soestdijkseweg/Hobbemalaan. Hier kon men
links afslaan naar de Lage Vuursche.
De weg naar Hees en Soest liep schuin naar rechts
in de richting van en over de huidige Verhulstlaan. Dit
deel zien we op oude kaarten vaak als Prinsenlaan
aangeduid. Voorbij de Verhulstlaan liepde route in een
rechte lijn door naar het noorden tot over de gemeentegrens van De Bilt.

weg zou volgen zag aan zijn rechterhand de gebouwen,
weilanden en bossen van Houdringe. Even ten noorden
van de Looydijk stond boerderij De Spiering, eveneens
een bezit van Houdringe, met het bijbehorende bouwland
dat zich uitstrekte tot de Groenekanseweg.
Ten zuiden van de Groenekanseweg bouwde men
het eerste tolhuis (in 1960 verplaatst naar de overzijde
van de weg). Ten noorden van de Groenekanseweg
doorsneed de weg het landgoed Jagtlust. Jagtlust, inde
late middeleeuwen een uithof van het klooster Oostbroek,
kwam in 1641/1642 in particuliere handen. De nieuwe
eigenaar, Johan van der Nijpoort, werd bezitter van bijna
67,5 hectare grond. Ten tijde van de aanleg van de
Soestdijkseweg was de koopman Willem Diemont
eigenaar van het huis, de boerderij en het landgoed. Ook
het huis Meijenhage en de hofstede Eijkelestein was door
hem aangekocht waardoor het grondbezit van Diemont
zich uitstrekte tot de huidige Paulus Potterlaan in
Bilthoven-noord.
Aan de linkerzijde lag tussen de Groenekanseweg
en het huis Jagtlust allemaal bouwgrond. Het stuk tussen
het huis Jagtlust en de Jan Steenlaan was als bos in
gebruik. Ten noorden daarvan begon ook aan de
linkerzijde van de weg de uitgestrekte heide, met hier
en daar zandduinen. Aan de rechterzijde bevond zich
tussen de Visserssteegende Boslaan een strook bos dat
eveneens tot Jagtlust behoorde. Dit bos onttrok de
boerderij De Hoeve in Houdringe-noord aan het zicht.
Ten noorden van de Boslaan begon de heide met
zandduinen, eigendom van 'domeinen'. Veel noordelijker,
nabij de gemeentegrens, stonden aan de oostzijde van
de weg nog twee kleine boerderijen. Aan de westzijde
van de weg werd daar het tweede (niet meer bestaande)
tolhuis gebouwd.

Het landschap in 1827
In 1827 werd de nieuwe Soestdijkseweg aangelegd als
tolweg. Op drie plaatsen verschenen tolbomen en tolhuisjes die zodanig werden gesitueerd, dat de tolgaarder
vanuit de ramen een groot deel van de weg kon overzien.
De nieuwe weg doorsneed een landschap van bossen,
bouwland, heide en zandduinen. Van bebouwing was
nog nauwelijks sprake. Een wandelaar die in 1827 de

Veranderingen na 1827
Aanvankelijk veranderde er weinig aan de omgeving
rond de Soestdijkseweg. De eerste grote verandering was
de aanleg van de spoorlijn Utrecht - Zwollein 1863 met
ter hoogte van de Soestdijkseweg een eenvoudige halteplaats. In 1900 werd dit vervangen door een eilandstation
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dat - hoewel verbouwd en vergroot - nog steeds bestaat.
Ten zuiden van de spoorbaan bouwde Cornells van
Vulpen in 1871 een dubbele woning, waarvan een deel
als stationskofïïehuis in gebruik werd genomen
(Emmalaan 11). Na 1900 gingen de ontwikkelingen
opeens erg snel. We doelen daarbij op de villabouw, in
gang gezet met de bouw van villa Ensali (1899/1900),
even ten noorden van de spoorbaan, waarvan alleen het
voormalige koetshuis/paardenstalling nog overeind staat
(nr.306).
De Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen
aan het Station De Bil toni wikkelde een plan tot aanleg
van wegen ten zuiden van de spoorlijn, het Villapark
Vogelzang. Men begon met de bouw van villa's langs
de Soestdijkseweg. Nadat in 1903 de nieuwe wegen rond
deNachtegaallaan en de Prins Hendriklaan waren aangelegd, werden ook hier percelen bebouwd. Zo ontstond
in betrekkelijk korte tijd een geheel nieuw villadorp.
Vogelzang was het eerste villapark in wat we nu Bilthoven
noemen.

De bouw langs de Soestdijk se weg-noord kwam
echter pas goed op gang toen ook daar de aanleg van
villaparken projectmatig in gang werd gezet. In 1911
startten maar liefst drie projecten, te weten Park
Drakenstein(La\in\\?Lrd\a.dLne.o.),Ensah-park(To\knslaane.o.)enZ)tj-#/7tócAeiJiA//7<?/2(JanSteenlaane.o.).
In 1918 volgde het Park Ridderoord(Gezichtslaan e.o.)
en 5 jaar later hel Ooslerpark (componistenwijk).
In dit themanummer komen een aantal facetten van de
historie van de Soestdijkseweg aan de orde. Frans Nas
heeft een verhandeling geschreven over de Soestdijkseweg
als tolweg. De boerderijen langs de weg worden
beschreven door Ellen Drees. De totstandkoming van
het eerste villapark langs de weg, het Park Vogelzang,
komt uitvoerig aan de orde in een artikel van Lies Haan.
Ruimtegebrek verhinderde helaas opname van een
uitgebreid artikel over het landgoed Jagtlust, dat zo'n
centrale plaats innam bij de historie van de Soestdijkseweg. Dat houdt U nog van ons tegoed.

Bilthoven-noord
Enkele vroege villa's ten noorden van de spoorbaan zijn
villa Martha (1901), later bekend als Hotel De Leyen
c.q. />ar±ôote/(afgebroken 1989) en villa Den Heuvel"
(1906/7) nu huisnummer 338.

De tolweg naar Soestdijk
Frans Nas
Nog niet zo heel lang geleden verraste het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de Nederlandse automobilist
met enkele kostenverhogende voorstellen. Deze waren vooral bedoeld om het autorijden in de Randstad
extra te belasten. De voorstellen om door middel van rekening-rijden en spitsvignetten de verkeersproblemen
tijdens piekuren op de autowegen aan te pakken, hebben tot heftige discussies geleid.
Het betalen voor het gebruik van bepaalde wegen of trajecten is geen nieuw fenomeen. Het is bekend dat
reeds in de 9e eeuw op de door de Romeinen aangelegde heirbanen tol werd geheven.
Door de eeuwen heen hebben heersers, regeerders, lagere overheden en particulieren gebruik gemaakt van
dit middel om inkomsten te verwerven. In de 19e en de 20e eeuw werd de opbrengst van deze tollen hoofdzakelijk
gebruikt om de aanleg en het onderhoud van de tolwegen mogelijk te maken.
De inwoners van de gemeente de Bilt hebben gedurende
een eeuw rechtstreeks met tolheffing te maken gehad.
Het gedeelte van de Soestdijkseweg, vanaf de kruising
Dorpsstraat - De Holle Bilt tot aan de noordelijke grens
van de gemeente in de richting Baarn, maakte deel uit
van 'den Straatweg tusschen Soestdijk naar de Bilt'.
In 1826 verkregen Jhr. Mr. J. Huydecoper van
MaarsseveenenMr. H.A. Laan, beiden woonachtig in

Baarn, bij Koninklijk Besluit toestemming om deze weg,
van Soestdijk naar De Bilt, te bestraten, waardoor hij
van gewone 'weg' 'straatweg' werd. Tevens kregen zij
toestemming drie tolbomen te plaatsen.Deze tollen
werden op 1 januari 1929 opgeheven.
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Aanleiding voor bestrating en tol
Bovengenoemdegrootgrondbezitters uit Baarn namen
in 1826 het initiatief tot de bestrating van de weg van
Soestdijk naar de Bilt. Zij waren toen al enkele jaren
commissaris van de straatweg (en tolweg) Naarden Amersfoort en enkele daarop aansluitende tolwegen.
Zij beoogden met de bestrating van de weg Soestdijk - De
Bilt een kortere en betere verbinding tot stand te brengen
tussen de eerstgenoemde Straatweg en Utrecht. Zij
verwachtten bovendien een grotere toeloop naar de
bestaande tolwegen, waardoor de tolopbrengsten zouden
stijgen.
De weg tussen Soestdijk en Utrecht, in het bijzonder
het gedeelte tot De Bilt, was gedurende regenperiodes
nagenoeg onbegaanbaar. Naast bovengenoemde
argumenten hadden de heren grootgrondbezitters zelf
ook wel enig belang bij het (verder) ontsluiten en toegankelijker te maken van hun omgeving voor belanghebbenden en gasten.
Het Koninklijke Besluit van 1826 gaf de initiatiefnemers
toestemming
'tot het bestraten van den weg van Soestdijk naar de
Bilt mitsgaders tot het openen eener geldlening, het
plaatsen van drie tollen en het heffen van tol regten
aan dezelfde, teneinde in de aflossing en rentebetaling
der geldlening te kunnen voorzien'.

De heren Huydecoper van Maarsseveenen Laan publiceerden in dat zelfde jaar een
'Plan eener Negotiatie van Tachtig Duizend Gulden,
ter Bestrating van een gedeelte van den Provincialen
Weg van Bunschoten naar de Bilt, en wel van het
gedeelte gelegen tusschen de Biltscheen Naardensche
Straatwegen, en dus van Zoestdijktot aan de Bilt'.

Behalve door de Provinciale Staten van Utrecht
(f 5.000,-) werd daarop ingetekend door 29 particulieren.
De hoogste inschrijver was Huydecoper van Maarsseveen
zelf met ƒ11.500,-. Ook Laan tekende in, voor ƒ 4.500,-.
De overige deelnemers aan de negotiatie verbonden zich
bij de intekening voor een of meer aandelen van ƒ 500,-.
Zij brachten gezamenlijk ƒ 80.000 bijeen.
Uit de intekenaars werd een commissie gevormd
die de negotiatie, een soort onderneming, moest beheren.
Deze commissie bestond uit vijf commissarissen ( 'door
de geïnteresseerden dezer Negotiatie te verkiezen) die
als taak kreeg de aanleg en het onderhoud van de weg
te regelen en de financiën te beheren. Een belangrijke
rol vervulde de Commissaris-Administrateur, die alle
lopende zaken regelde. De commissie vergaderde meestal
maar één keer per jaar.

De eerste afrekening, over het jaar 1827, laat zien dat
de gestorte ƒ 80.000,- ruim voldoende waren om de
bestrating van de weg, de bouw van de drie tolhuizen
en alle bijkomende voorzieningen te betalen. De grootste
onkostenpost bedroeg ƒ 55.714,45:
'betaald aan steenen voor gemelde weg benood igd,
de transportkosten en het lossen hieronder begrepen'.

Een jaar later, in 1828, volgden nog enkele betalingen,
waarvan die aan mr. timmerman Verwoerd niet
onvermeld mag blijven:
'Aan dezelve voor het maken van een doodskist voor
een arbeider die bij gelegenheid van het aanleggen
der Straatweg gestorven is, / 5,60. '

De heren lieten drie tolhuizen bouwen, waarvan twee
op het grondgebied van de gemeente De Bilt. De eerste
stond aan de zuid westzijde van de kruising Soestdijkseweg - Groenekanseweg. Daartoe kocht commissaris
H.A. Laan in 1827 van Pieter Hieronimus van Westrenen
van Themaat, grondeigenaar, wonende op Houdringe,
'een stukje bouwland, groot drie roeden vieren vijftig
Ellen en twee en tachtig Palmen met de sloot en vier
populierboomen daarop staande, gelegen aan den hoek
van de Spieringweg .... koopsom/ 100,-. De Here
Kooper in zijn kwaliteit zal het regt hebben op het
voorgeschreven hoekje land een Huis te bouwen, moetende dienen tot Tolhuis van den nieuw aangelegde
Straatweg'.
Het tweede tolhuis werd gebouwd aan de Soestdijkseweg,
kort voorde afslag Vuursche Weg. (Tegenover restaurant
Kukeleku aan deProvincialeweg S3). In de administratie
van de Straatweg komt het meestal voor als het tolhuis
'op de Heide nabij de Bilt'. Het derde tolhuis van de
Straatweg verrees op enige afstand van het paleis
Soestdijk. In de administratie werd het meestal omschreven als ' de gabel (=tol) aan de Veenhuizen onder
Baarn', later kortweg 'de tol Veenhuizen'.

Collecteren of verpachten?
Uit de notulen van de vergadering op 21 januari 1829
kan afgeleid worden dat de commissie in de eerste jaren
zelf over het geïnde tolgeld beschikte:
'....de vraag in deliberatie gebragt om de gabellen of
te blijven collecteren oftewel te verpachten, en is na
vele onderscheiden uitgebragte gevoelens met algemene stemmen besloten de verpachting van de
gabellen te beproeven'.

Indat zelfdejaar verspreidde de administratie een grote
affiche. Daarop stond te lezen dat bij de Domein-Tol
te Soestdijk op 21 september 1829 verpacht zou worden
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'.....aan de meest- en genoegbiedende,

DE OP-

'Alleduisterheden,

welke in de bij deze acte

vermelde

BRENGST der DRIE GABELLEN op dezen STRAA T-

bedingen en bepalingen mochten voorkomen of alle

WEG geheven wordende, en dit gedurende de tijd van

uitleggingen daarvan, welke nood/g mochten zijn, zullen

driejaren,

ingaande één Januarij 1830, en wel ieder

door commissarissen over gemelde staatwegen worden
opgelost en gegeven, terwijl alle geschillen

gabel afzonderlijk. '

daarover

of omtrent de tarieven voorde tolheffing door hen zullen
worden beslist, wordende de pachters geacht
vrijwillig aan de uitspraak van die commissarissen

Het contract

zich
te

onderwerpen'.

Het contract dat de Commissarissen met de pachters
afsloten, bevatte een reeks artikelen waarin beschreven
stond hoe de verpachting moest plaats vinden en aan
welke regels een pachter zich had te houden. Het eerste
artikel luidde:
De verpachting heeft voor elk hierna te

omschrijven

gabel of tol plaats eerst bij opbod tegen genot van na
te melden trekgeld door den hoogstbiedende,

daarna

bij afslag van een boven het hoogst gedane bod te
stellen som. Elk bod of elke mijning kan zonder opgaaf
van reden worden geweigerd of aangenomen. '

De Commissarissen gingen niet over één nacht ijs en
vroegen een duidelijke garantie voorde door de pachter
aangegane verplichtingen. Zij stelden:
De pachters zullen dadelijkbijde

verpachting

moeten

stellen twee goede en voldoende borgen ten genoegen
van den heer verpachter,

'

De vrijheid van de pachter was niet onbeperkt. Behalve
dat hij zich strikt moest houden aan de door de
Commissarissen voorgestelde (en door Gedeputeerde
Staten vastgestelde) toltarieven, was er weinig ruimte
voor enige bijverdiensten:
Y"Xa i-i£>s*h+£zre t-vfria o a m i o n c hon rion

ir\IHry~irn

hoHian&n-

depersonen(tolgaarders)zullengeen

patentais

van stengen drank in hetgrootofklein

mogen

behoorende'.

L a t e r w e r d d i t a r t i k e l wat afgezwakt en was het, met
t o e s t e m m i n g v a n de Commissarissen, wel toegestaan.
O m bij andere eventualiteiten te k u n n e n i n g r i j p e n ,
beschikten de Commissarissen een v o l g e n d a r t i k e l :
'Indien de pachters of degenen die met

vergunning

van de heren Commissarissen over gemelde Straatwegen in hunne plaats, met de in vordering der tolgelden
belast

mogten

worden, zich

te eeniger

wangedrag mogten schuldig maken, ter

tijd aan
beoordeling

van de beeren Commissarissen, zal de pacht verstaan
worden dadelijk te zijn geëindigd,

De eerste verpachting vond plaats in 1829. De gabel in
De Bilt werd gepacht door de timmerman Hendrik van
HilteuitNieuwersluis,voor/ 1.550,-. Hendrik bracht
twee plaatsgenoten mee als borgen: de kastelein David
Bisschop en de tapper Gijsbertus van Bork.
De tol op de Heide ging naar de timmerman
Nicolaas Broers uit Amersfoort voor ƒ 1.430,-; met als
borgen de kastelein Thimoteus van de Maath en de
bouwman Gijsbertus Verhoef, ook woonachtig in Amersfoort.
De tol Veenhuizen (bij Soestdijk) ging naar David
Bischop, de kastelein uit Nieuwersluis voor ƒ 1.510,-.
Voor hem stonden borgde tapper Cornelis Schot uit den
Dolder en de aannemer Christiaan van Lint uit Loenen.
Bij deze eerste verpachting werd al iets zichtbaar van
het beeld dat bij volgende verpachtingen in sterkere mate
terugkeert. Er lijkt een circuit bestaan te hebben van
pachters en borgen, die bij de verpachting van de tollen
op vele Straatwegen, met of tegen elkaar, streden om
het beheer van de tollen.

slijter
hebben

en geen koffie- of bierhuis mogen houden of uitoefenen
in of buiten de woningen, bij de gabellen

De verpachtingen

In 1877 verliep de verpachting anders. Aanvankelijk werd
op de afzonderlijke tollen het volgende geboden:
De Bilt:
Jochem Veldhuizen, metselaar te de Bilt ƒ 1.020,-;
Op de Heide:
Antonie Matthes, groenteboer te De Bilt ƒ 1.010,-;
Veenhuizen:
Jan Verwoerd, brievengaarder te Soest
ƒ 960,-.
Dat zou een totaal-opbrengst van ƒ 2.990,- betekend
hebben. Maar dan gaat het verhaal van de notaris als
volgt verder:
'De zelve als nu te zamen geveild zijnde heeft Arie
Maters, van beroep logementhouder te Amersfoort,
die nog verhoogd met f 180, - tot f 3.170,-'.

.... '

En zo ging Ane Maters met de drie tollen aan de haal.
De machtige positie van de heeren Commissarissen werd
nog eens geaccentueerd door het laatste artikel van het
contract:

Soms slaagde één pachter er in meer dan een reeks tollen
onder zijnbeheer te krijgen, zoals in 1924. Toen gelukte
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het Johannes G.Griffioen, koopman te Bussum, niet
alleen de tol bij Soestdijk ( ƒ 6.300,-), de tol op de Heide
(ƒ 3.700,-) en de tol bij de Bilt (ƒ 5.100,-) te pachten, maar
ook de tollen op de Straatweg Huizen - Blaricum.
Zoals uit bovenstaande blijkt, kwamen de pachters en
borgen voornamelijk uit de wijde omgeving van De Bilt.
Maar ook in de gemeente De Bilt bestond belangstelling
voor de tollen. Onderstaande namen werden in het
archiefmateriaal van de Straatweg aangetroffen:
Jochem Veldhuis, metselaar
1873
Anthonie Matthes, groenteboer
1877
Cornelis Kuijs, koopman
1891, 1894, 1900
Pieter van Es, timmerman (borg)
1891, 1894
Pie ter Radix, tolpachter
1891, 1894
Teunis Meijer, timmerman (borg)
1891, 1894
Anthonie Radix Dirksz., winkelier (borg)1891, 1894
Johannes Overeem, wegwerker (borg
1900
Johannes Jozias Betist:
1909
Gerardus Verhoef, caféhouder, (borg)
1919
Gerardus Dominicus Verhoef,
hout-handelaar (borg)
1919
Bart Kruis, arbeider (borg)
1919
Christiaan Kuijs, tuinman-chauffeur (borg)
1921
Gerardus Verhoef
1927.
Uit andere bronnen kunnen de namen van de volgende
tolpachters en/of tolgaarders worden toegevoegd:
Hermanus Hootsen, Jan van Beek, Wed. Gerrit Verhoef
Cornelis van Dijk
1850
G. van Reekum, G.J. Kraaij, H. van Engelen 1854
W.de Haan, H. Roos, D. Wheda
1886
B. Kuus en J. Michiels
1909
H. Kuus
1927

Reglement voor de passage
De Commissarissen van de Straatweg stelden in 1827
het eerste reglement vast
'voor de passage over het bestraate gedeelte der
provincialen weg van de Bilt naar Bunschoten, en wel
tusschen de Bilt en Soestdijk'.

In dit reglement werd in 17 artikelen voorgeschreven
hoe passanten zich moesten gedragen. Het reglement
bevatte echter ook voorschriften voor de grondeigenaren,
van wie percelen aan de Straatweg grensden. Het eerste
artikel zette de toon:
'Gee ne Wagens of Karren, meer dan twaalfhonderd
vijftig ponden Nederlandsch geladen hebbende, zullen
den gemelden Straatweg mogen passeren'.

Mocht een onverlaat toch met een te zware vracht de
Straatweg willen oprijden, dan gaf artikel 2 aan wat er
moest gebeuren:
'De gaarders of pachters der Gabellen op den
voornoemden Straatweg worden mitsdien gelast, om
ingeval zij mogten vermeenen, dat een Wagen of Kar
het To/hekpasserende, met meerdantwaalfhonderd
vijftig ponden Nederlandsch is bevragt, als dan
zoodanige Wagen of'Karaan te houden, te ontladen
en de vragtte weegen, zullende eene boete van vijftig
gulden worden verbeurt bij den Voerman, bij weigering
te verhalen op de lading, wagen, kar of paarden,
'

Artikel drie diende waarschijnlijk om te voorkomen dat
de pachters te snel zouden besluiten tot weging over te
gaan:
'bijaldien echter bij ontlading van eenig aangehaalde
wagen of kar wordt bevonden, dat dezelve niet
zwaarder als twaalf honderd vijftig Nedeiiandsche
ponden beladen was, zullen de gaarders of pachters
in zoodanig geval verpligt zijn, aan den Voerman tot
schade vergoeding wegens oponthoudals anderszins
uit hunen privé beurs te voldoen, eene somma van
drie gulden'.
Het reglement bevatte verder enkele verkeersregels, zoals:
'Wanneer twee rijdtuigen elkander op den weg tegen
komen, zullen beiden zonder op het getal der wielen
of paarden achtteslaan, van de hand moeten uithalen,
ieder voor de helftdes Wegs ' (art. 5).
'Alle wagens of karren geladen met hout, hooi, mest,
zand, steen, granen, aardappelen, of wat dies meer
is, die stapvoets rijden, zijn gehouden half spoor te
rijden'(art. 8).

Voor het geval aan wonenden hun langs de weg staande
bomen wilden rooien was er bepaald dat:
'Een daartoe geregtigde, boomen langs den weg
staande latende uitrooijen, zal gehouden zijn, bij het
uitrooijen drie en zestig Nederlandsche duimen van
de bestrating af te blijven; ook de boomgaten dadelijk
digt te maken, en de boomen ten spoedigste te
vervoeren, inmiddels zorgende, dat deze/ven zoo neder
gelegt worden, dat deze aan de passage geene de
minste hinder aanbrengen, en dit op eene boete van
drie gulden voor iedere boom ' (art. 11).

Het reglement bepaalde verder dat men niet vrij was om
een nieuwe weg te laten aansluiten op de Straatweg. In
artikel 14 was bepaald dat hiervoor toestemming nodig
was van de Commissarissen.
Met dit artikel zullen de commissarissen beoogd hebben
het onstaan van sluipwegen tegen te gaan, zodat men
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de tolheffing kon ontlopen. Op het moedwillig ontduiken
daarvan stond een zware straf, daarover handelde het
laatste artikel:

Ook nieuw was het tarief voor een tapissière (volgens
van Dale een van binnen gecapitonneerde, grote verhuiswagen).

'Die de tollen ontrijdt verbeurt elke keer vijftig maal den
verschuldigden tol, ten behoeve der kas van den Straatweg'.

Uit 1827 is een handgeschreven lijstje bewaard gebleven
met het opschrift 'Vrijdom van Tol op den Straatweg
Soestdijk de Bilt'. Bovenaan staat de koninklijke familie:
"voorpaarden en rijtuigen van 's Konings huis, en die

Het tolgeld

der Prinsen en Princessen van hetzelve ook die van
het

Wie moest nu tolgeld betalen en hoeveel? Voor zover
na te gaan waren voetgangers vrijgesteld van betaling.
Maar zodra ze in gezelschap waren van een paard of
muilezel kostte dat geld. Uit het hierbij geplaatste tarieflijstje, uit het jaar 1876, blijkt dat voor elk los paard of
muilezel 5 cent betaald moest worden. Maar een kalf,
schaap of varken mocht voor één cent de tolboom
passeren.

gevolg';

onmiddellijk gevolgd door de posterijen:
'Voorde brieven post, wanneer in het rijtuig,

behalve

conducteur en postiljon geen of slechts één

reiziger

is'.

Verder wordt een uitzondering gemaakt voor
'de Commissarissen van de weg, wanneer een hunner

de TöLPAAL of den
TOLBOOM o p ' d e n
Bij de aan
Straatweg tus h $ f SOESTDIJK naar DE BILT zal voor tol
moeten betapl worden:
..
.
.
elk los paard of muilezel
.
.
.
.
.•
.•
Ypor elk los runderbeest of e/el
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yoor elk knlf, schimp of varken .
.
...
.
.
.
.
.
.
Voor eene kudde scbnpen of' varkens sterker Jlim vijftig stuks, iu eens
Toor elkon bok, geit of houd gespannen voor|ieu rjj- of Toertnig niet twee wielen
Toor eiken bok, geit of hond gespannen voorijen rij- of voertuig met vier wielen
Toor rijtuigen of voertuigeu , onverschillig mei] twee of vier wielen , mitsgaders
sleden voor elk aangespannen paard , ezel /muilezel, of runderbeest
.
Tfanueer twee of meerdore rij- of voertuigeu nau elkander gekoppeld zijn , zal
boveudieu betaald worden voor ieder gekoppeld rij- of voertuig
Yoor diligences , voer- en rijtnigen ingerigt voar meer dan zes doch minder dan
twaalf personen, voor elk paard
.
.
.
.
.
.
.
.
Idem , roor meer dan twaalf personen , voor elk paard
.
.
.
.
.

KJ,oor

j ü,0ó
»0,01»

»0,01
»0,50
»0.01'
»0,03
»0,07 5
»0,10
»0,10
»0,15

Mdus vastgesteld door Commissarissen van den
SOESTDIJK—DE
BILT, den 17 Januarij

Straatweg
4816.

Deel van de tarieflijst uit het jaar 1876.

In 1921 waren die tarieven nauwelijks veranderd.
Voor een los runderbeest of ezel was het tarief nog steeds
IV2 cent en voor een kudde schapen of varkens, groter
dan vijftig stuks, moest ook toen nog 50 cent betaald
worden.
Wel was die tarieflijst enigszins uitgebreid, als gevolg
vande moderniseringen in het verkeer:
'Voor eik vervoermiddel
voortbewogen

door mechanische

kracht

bestemd voor vervoer van personen,

per wiel 5 cent'.

in het rijtuig, of op het paard zit, of het rijtuig
ledig terugkeert',

daarna

'voor onaangespannen,
ongezadelde,
onbeslagen
veulens, zonder snijtanden ',
'voor vervoer van mest, asch of mergel'
en tenslotte
'voor vervoer van producten van, of naar eigen of
gehuurde gebouwen, of gronden, doch alleen aan den
tolboom het naast gelegen bij het gebouw, op den grond
van waar vervoerd wordt'.
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Maar ook enkele plaatselijke grootheden stonden op
deze lijst. Toen Pieter Hieronimus van Westrenen van
Themaat, de bewoner van Houdringe, in 1827 een stukje
grond verkocht aan de Commissarissen voor het tolhuis,
bedong hij

'het dagelijks onderhoud van dezen Straatweg, dit ook
voordriejaren, ingaande 1 Januarij 1830, en eindigende
31 December

1832, en zulks in twee perceelen/

het tweede perceel
einde van den

'eene altoos durende vrijdom van tol'

als

het eerste perceel van Soes tdijk tot het tweede Tolhuis,
van het tweede

Tolhuis, tot het

Straatweg'.

D e laagste inschrijver was Pieter v a n Es, meester

voor
'de bruikers van de Boeren Hofsteden Den Hoeve en
Spiering behoorende

aan den Heer

Verkooper'.

Op het eerste lijstje werd zijn eis gehonoreeerd.
Volgens overeenkomst zullen van de tol aan de hoek
van de S pie ringweg
gebruikers

onder de Bilt bevrijd zijn de

van de Boere hofstede ten Hoeve en de

Spiering'.
E r s t o n d n o g een bevoorrechte Biltenaar o p d a t lijstje,
dat 'na rijpe deliberation' was vastgesteld':
'Van de tol aan de Bilt is voor de helft bevrijd

de

timmerman te Eenmes. Hij kreeg het werk voor een
periode van 16 maanden voor ƒ 750,-.
Overdeeerstedecenniazijnweiniggevensaangetroffen
die betrekking hebben op de toestand van de Straatweg.
Maar in de jaren tachtig begon het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht aanmerkingen
te maken op het achterstallige onderhoud. Zij deed dat
naar aanleiding van de door de Commissarissen gezonden
jaarrekeningen. In 1885 schreef het college:
'...datblijkens

de verklaring van de

Eigenaar van Jagtlusten zulks vooreigen rijtuigen en

van de Provinciale

paarden mits dat deze genoemde eigenaar geen nieuwe

onlangs de gesteldheid van de weg

weg voor het bouwland

de toestand op vele gedeelten

aanlegt'.

Waterstaat

de Bilt en de Praamgracht,

Dit voorbehoud wasdoor de Commissarissen gemaakt
omdat zo'n nieuwe weg voor de eigenaar van Jagtlust,
èn voor anderen, de mogelijkheid opende zonder betaling
de Straatweg te bereiken.
In 1908 vroeg J.B.Groenewegen uit de Bilt, eigenaar
van de Koninklijke Boomkwekerijen Groenewegen &
Zoon vrijstelling van betaling. Zijn belangrijkste kwekerij
lag op de noord westzijde van de kruising Soestdijkseweg Groenekanseweg.
I n 1909 schreef Groenewegen aan de Commissarissen
'dat wij bereid zijn als afkoopsom voor den be wüsten

die

heeftopgenomen,

daarvan, vooral nabij

nog zeer veel te wensen

overlaat, niettegenstaande de
een batig saldo van/

Hoofd-Ingenieur

in ons gewest,

onderwerpelijkerekening

771,49V2 aanwijst en er vele oude

stenen in voorraad zijn. Wijnodigen u derhalve dringend
uit, eerlang althans nog in de loop van dit jaar, aan de
meest afgesleten gedeelten der bestrating de nodige
verbeteringen

aan te brengen

'.

Gedeputeerde Staten bleven daarna aandacht vragen
voor dit knelpunt maar het lijkt er op dat haar oproepen
niet tot het gewenste effect leidden. Tien jaar later, in
1894, kwamen Gedeputeerde Staten met een suggestie
om de opbrengst der tollen te vergroten:
',,. geven wij u in overweging

in de voorwaarden

aanmerking nemende dat wij daarmede van alle lasten

verpachting

op te nemen

en onaangenaamheden

strekkende datde pachters gehouden zullen zijn, boven

tol jaarlijks

te voldoen de som van vijftig gulden, in
afzijn '.

In 1915, tenslotte, vroegen B. en W. van de gemeente
De Bilt
'vrijdom van tol voorasch- en vuilniswagens als voor

eene bepaling

de pachtsom, aan uwe administratie

eene dooru

bij

bedoelde

wekelijksche

of

voorwaarden

maandeiijksche
het paleis

toelage uit te keren voor de tijd dat

van Soestdijk

Wij menen dat waarhet hier geldt een algemeen belang

de meerdere

tijdvakken gereedelijk

overbodig kan beschouwd

door Hare Majesteit

de

derpachtjaren

zal be woond worden. Zoodanige bepaling zoude toch

een ige verdere aanbeveling

van het verzoek

te bepalen

Koningin- Weduwe Regentes in den loop

sproeiwagens '.
Verdere argumentatie achtten zij niet nodig:

dier

daartoe

als

worden'.

tolopbrengst,

gedurende

te verwachten,

bedoelde

voor een deel

althans aan uwe administratie ten goede komen, terwijl
bij gemis van zoodanige bepaling, dat voordeel alleen
ten bate zal blijven komen der tolpachters... '.

Het onderhoud
Gelijk met de aankondiging van de publieke verpachting
van de drie tolhuizen in 1829, werden aannemers
uitgenodigd in te tekenen voor het onderhoud van de
Straatweg. Aanbesteed werd:

Belangrijke aanleiding voor de bestrating van de weg
van Soestdijk naar De Bilt was de slechte toestand van
deze weg aan het begin der 19e eeuw. Huydecoper van
Maarsseveen en Laan, de initiatiefnemers voor van deze
Straatweg, gebruikten in 1826 als argument voor de
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aanleg van de Straatweg dat de onbegaanbaarheid van
deze weg, vooral bij veel regen, mensen soms noodzaakte
om via de stad Amersfoort te reizen als men van Soest
naar Utrecht wilde. De bestrating zal, zeker in de eerste
decennia, bijgedragen hebben aan de begaanbaarheid
van de weg van Soestdijk naar De Bilt. De voortdurende
vermaningen van Gedeputeerde Staten om de reparaties
van de weg grondiger ter hand te nemen, doen vermoeden
dat de Commissarissen er niet meer in slaagden hun taak
naar behoren uit te voeren.

eerder genoemde heer J.B. Groene wegen in De Bil t. De
Administratie vroeg toestemming om een zinkputje te
mogen plaatsen, naast de Straatweg, op de hoogte van
de boomkwekerij Groenen wegen antwoordt:
'Er zal geen
gevraagde

enkel

bezwaar

bestaan

College aan onze Maatschappij
afgegeven,

de

daarbij

vergunning te verleenen, mits door Uw
een bewijs

waarin dit uitkomt, zoodat

onze

wordt
volle

eigendomsrechten worden gewaarborgd, en wij te allen
tijde het bedoelde

zinkputje

zullen kunnen doen verwijderen,
als da ons wenschelijk
mocht

ofnoodig

voorkomen'.

Het k w a m allemaal i n orde,
maar Groenewegen vroeg wel
een kleine financiële tegemoetkoming:
'....tot behoud
rechten

van onze

verzoeken

wij u

hierover aan ons eenjaarlijkschen recognitie te betalen van een gulden, den
eerste Mei van elk jaar,
beginnend

met het jaar

1914'.

De aanleg van de spoorlijn
Utrecht - Amersfoort in 1863,
Het Tolhuis bij Houdringe, omstreeks 1904. De tolgaarder in de deuropening, links van de deur
bracht veel werk met zich mee
het bord rnet de artikelen van het 'Reglement voor passage'. Rechts van de deur de tarieflijst.
voorde Administratie. Later
Uiterst links een paal van de tolboom.
kreeg zij te maken met de sterk
Dit tolhuis werd in 1960 afgebroken en op de schuin tegenover liggende hoek op de kruising weer toenemende huizenbouw,
vooral in Bilthoven, en de
opgebouwd.
introductie en onstuitbare
groei van nieuwe (energie)voorzieningen. De corresIn 1910 schreven enkele inwoners van De Bilt aan
pondentie van de Administratie uit het begin van deze
Burgemeester en Wethouders een brief waarin zij zich
eeuw bevat veel brieven van provinciale, gemeentelijke
beklaagden over de toestand van de Soestdijkseweg in
en particuliere instellingen die allemaal hun kabels,
de omgeving van het station. B. en W. stuurden de brief
buizen, leidingen of palen onder of langs de Straatweg
door naar de heren Commissarissen en schreven in dat
wilden plaatsen.
zij een 'request'h&ddzn ontvangen
'van verscheidene personen wonende om en nabij het
station de Bilt, inzake de slechten toestand van de
Soesta'ijkerstraatweg in de onmiddellijke nabijheid van
het station. Aangezien ons gebleken is dat deze weg
bij nat weer werkelijk dikwijls voor voetgangers

niet

te begaan is daar hij, komende van het station bij de
Bilt als het ware een zak vormt waar het water in blijft
staan, zou het aanbevelenswaardig zijn deze weg wat
glooiender

te maken'.

De Administratie, het uitvoerend orgaan van de heren
Commissarissen, deed haar best. Dat zij zich inspande
om door middel van rioleringen de wateroverlast te
beperken, blijkt uit een briefwisseling uit 1914 met de

De financiën
Van de opbrengst van de drie tollen moesten alle
onkosten betaald worden. In het Plan der Negotiatie,
opgesteld in 1826, had men de verwachting dat het
geleende kapitaal van ƒ 80.000,- na tachtig jaar afgelost
zou zijn (80 x 2 x ƒ 500,-).
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De Rekening over het jaar 1827 zag er als volgt uit:
Ontvanast:
3 gabellen
kosten,o.a.olie v.d.lan karnen

/ 4.807,34
671,10

buitengewone ontvançist

/ 4.136,24
35,82
f4.172,06

Uitaaaf:
onderhoud straatweg
andere betalingen
interessen
afgelost aandeel 41
afgelost aandeel 26
premie
interessen

f 1.040,77
161.8PA
1.547,04
5005002512,50

1.037,50

(waarvan dan ook in jaren geen sprake is geweest)
en rente betaling te voldoen. Deze toestand kan niet
voortduren.
Het billijkste was, dat de aangelegene dorpen,
wiens gronden in waarde, door het aanleggen van deze
weg, zoo zeer zijn vermeerderd, daartoejaarlijks iets
bijdroegen, dan hoe dit te verkrijgen zoo geen wet hen
hiertoe dringt'.

De geldschieters hielden zich aanvankelijk rustig. De
eerste schriftelijke vragen van hun hand kwamen aan
het begin van deze eeuw. Zo bevat het archief een briefje
uit 1915, van de heer C.Blatt uit Amsterdam die aan de
Commissarissen schreef:
'Als deelhebberin de negotiatie, groot f 80.000, - ten
laste van bovengenoemde weg, nemen wijde vrijheid,
u beleefd te informeren op welke wijze door uwe
administratierekeningen verantwoording wordtgedaan,
zoomede waar en wanneer de bescheiden, hierop
betrekking hebbende, voor obligatiehouders ter inzage
liggen'.

3788,12K
Voordeel ia slot om oo een volaer ld iaar

Een voorspoedige start, en het bleef goed gaan, ook al
werd in de jaren 1829, 1832 en 1834 verlies geleden.
Maar vanaf 1847 werden geen aandelen meeruitgeloot.
'Geen tot aflossing voldoende kapitaalaanwezig'staat
in de boeken.
Inmiddels probeerde men langs een andere weg de
jaarlijkse rentebetalingen terug te dringen. In 1841
vermeldde de jaarrekening:
de inkoop van 2aandelen, ieder groot/ 500, - derhalve
te zaam 1000 gulden om te rekken in plaats der
aflossing over gezegd jaar, hiervoor uitgegeven
bij publieke veiling à 50 prosent
/ 500, provisie
3,50
interessen 1 jaar 18 dagen
26,25 '

De Commissarissen waren al vroeg tot het besef gekomen
dat deze Negotiatie geen succes zou worden. In 1858
schreven zij aan de Provincie:
'nadat de weg 30jaren gelegen heeft is den omstandigheid niet dezelfde. De weg wordt oud en kostjaarlijksch
tot herstel meeren meer. De inkomsten daarentegen
worden door latere aangelegene wegen minder. Dit
heeft vooral veroorzaakt de Puinweg van Laren naar
Hilversum die aan den Straatweg de tol van de
botkarren heeft doen verliezen. En ofschoon de
Inkomsten van de Soestdijkerweg nog als veel
betekenende kunnen aangemerkt worden, zoo zijn
dezelve nietgenoegzaam om aan onderhoud, aflossing
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Af en toe wist men, na veel heen en weer geschrijf met
het Ministerie van Oorlog, enkele duizenden guldens
uit 's rijks kas los te krijgen. Deze golden als vergoeding
voorde beschadigingen, diehet oefenende Nederlandse
leger met hun paarden en kanonnen, aan de Straatweg
had aangebracht.
Hoewel de Commissarissen reeds in 1858 verklaarden
'dat deze toestand niet kon voortduren '
moesten zij toch nog 70 jaren wachten voor er een
oplossing kwam.
Onder druk van de gemeente De Bilt, maar vooral
van de Provincie, die haar provinciaal wegenplan niet
kon realiseren, begonnen in 1928 de besprekingen tussen
de Commissarissen en het provinciaal bestuur. De
Commissarissen stelden voor dat zij de weg aan de
provincie zouden overdragen en dat de provincie dan
de gehele obligatielening zou aflossen. Toen de provincie
weigerde daarop in te gaan, werd geantwoord dat het
gewraakte standpunt niet door de Commissarissen werd
ingenomen maar door de vergadering van aandeelhouders, immers als de tolheffing zou worden opgeheven
zouden de aandelen alle waarde verliezen. De voorzitter
sloot de eerste vergadering
'en zegt nogmaals toe, dat een schriftelijk voorstel
spoedig door de provincie zal worden gedaan, waarin
erechter op gewezen zal worden dat, als de aandeelhouders er niet op ingaan, de verlenging dertoiconcessie niet kan worden bevorderd'.

De Provinciale Waterstaat kreeg opdracht de werkelijke
waarde van het traject Soestdijk - De Bilt vast te stellen.
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De Hoofd-Ingenieur (A. Mussert) berichtte dat voor
vergoeding in aanmerking kwamen de opengebroken
verharding ('als grondstof'voor het kloppen van puin) en
de tolhuizen. Alle overleg leidde uiteindelijk tot een
voorstel van de Gedeputeerde Staten, dat op 9 oktober
1928 door de Staten werd aangenomen.
Beheer en onderhoud van de straatweg werden, met
ingang van 31 december 1928,
'van de thans belaste concessionarissen'
door de provincie overgenomen. (De provincie droeg
het grootste gedeelte van de Straatweg, dat op Bilts
grondgebied lag, weer over aan de gemeente De Bilt,
die daarvoor jaarlijks een uitkering uit de wegenbelasting
ontving.)
Voor de drie tolhuizen vergoedde de provincie
Utrecht ƒ 8.000,-; voor het in de weg aanwezige
verhardingsmateriaal ƒ 12.000,-.
Met ingang van diezelfde datum eindigde de
tolheffing.

'Wij houden ons geld nu in den zak,
en hebben voortaan aan alle tollen lak'.
Ondertekend, 1 Januari 1929
12 uur 's nachts.

Bronnen
Rijksarchief Utrecht: Archief Straatwegen. RIS.
ArchiefProvincieUtrecht: Notulen Statenvergaderingen.
Archief Gemeente De Bilt: Diverse stukken.
Literatuur
Universiteits Bibliotheek Utrecht.
Ernst van Lennep: De tolheffing op de openbare wegen
in Nederland, Amsterdam 1884.
W.Wijting: Tolheffing door de eeuwen heen, Uit: De
Ingenieur, Februari 1988

In een bijlage bij de stukken voor de vergadering der
Staten werd enige toelichting gegeven op het voorstel:
Van de bovenvermelde ten behoeve van den straatweg
Soestdijk - de Biltgeslotengeldleening staat nog een
bedrag van f69.500uit. Aflossing van deze
geldleening heeft na 1853 niet meer plaats gehad,
terwijl sinds 1878 ook de rentebetaling achterwege is
gebleven. De uitgegeven aandeelen hadden dientengevolge reeds lang hunne waande verloren. Redenen
om de verplichtingen uit die geldleening over te nemen
bestaan er naar onze meening voorde provincie dan
ook niet. '

De aandeelhouders hadden dus nog ƒ 20.000,- te
verdelen. Dat deden zij aan het einde van het jaar 1928
in Hotel Trier te Soestdijk, waar ze besloten hun
activiteiten testoppen en de administratie te liquideren.
Het lijkt er op dat de opheffing van de tollen op
1 januari 1929 in De Bilt en Bilthoven weinig aandacht
heeft gekregen. Noch de regionale, noch de plaatselijke
bladen besteedden er extra aandacht aan.
Dank zij een kleine actie van enkele inwoners kwam
er toch nog een kort berichtje in de Biltsche Courant:
'Bijden overgang van het oude- in het nieuwe jaarzijn
héél wat tollen afgeschaft, zoo ook de tollen aan den
Soestdijkerstraatweg. Dat deze afschaffing de
instemming van vele automobilsten had is op het einde
van den Sylvesteravond ook in onze gemeente nog
eens duidelijk aan het licht getreden.
Den eersten tol aan dezen weg vanafde Bilt had men
ni bijzijn verscheiden meteen krans van sparretakken
metroode linten vereerd. Een aan den krans bevestigd
kaartje vertolkte de welgemeende droefenis over dit
heengaan in de volgende bewoordingen:
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Villapark Vogelzang
Lies Haan-Beerends.
Weinig mensen uit De Bilt en Bilthoven zullen iemand de juiste weg kunnen wijzen, wanneer men hen vraagt
waar villapark Vogelzang is. De namen, die bij de aanleg aan de villaparken gegeven werden leven niet
meer in Bilthoven. Het kan zijn, dat men naar plein Vogelzang verwijst. Dit aardige plein, liggend tussen
de Nachtegaallaan, de Boslaan en de Merellaan, is echter niet het bedoelde villapark en is, daarbij vergeleken,
nog van recente datum.
Villapark Vogelzang is veel uitgestrekter en met de aanleg
werd begonnen rond 1900. Je zou het de eerste 'groeikern'
van Bilthoven kunnen noemen, hoewel er van Bilthoven
bij de aanlegervan nog niet kon worden gesproken. De
naam Bilthoven dateert uit 1917. In de eerste bouwaanvragen voor de te bouwen villa's werd als locatie
'villapark nabij station De Bilt' vermeld.
Eind vorige eeuw bestond er bij de welgestelde stedelingen
de behoefte zich buiten te vestigen, niet te ver van een
grote stad. De uitbreiding van het spoorwegennet
vergrootte de mogelijkheid om buiten te wonen en in
de stad te werken. De grond buiten de stad was bovendien
veel goedkoper, iets wat het buiten wonen ook aantrekkelijk maakte. De gronden ter weerszijden van de spoorlijn
in de gemeente De Bilt lagen er eind vorige eeuw nog
woest en ledig bij. De zandige grond was niet geschikt
voor akkerbouw of veeteelt en dus nauwelijks in cultuur
gebracht. De spoorlijn vormde een snelle verbinding naar
de grote stad, Utrecht. Een geschikte plek dus voor de
aanleg van een nieuw villapark. Hoe begon het allemaal?
Wie gaf de aanzet tot de bouw?
De spoorlijn Utrecht - Amersfoort was in 1863 al in
gebruik genomen, maar er stopteneind 19e eeuw slechts
enkele treinen per dag bij station De Bilt. Station De
Bilt was de naam van de halte bij de pleisterplaats
Dennenhoeve aan de Soestdijkseweg (thanshet Seinhuys,
beter bekend echter nog als De Schouw). Van villa's was
nog geen sprake. Men zag voornamelijk heidevelden
met her en der wat bossages. Aan de zuid-oostzijde van
de spoorlijn was wat grond in cultuur gebracht. Daar
bevond zich ter hoogte van de Boslaan het boerderijtje
waar Huibert Vogelzang van 1838 tot 1854 gewoond
had. Vogelzang was een pionier, die woeste grond in
cultuur bracht. Bij akte van 29 maart 1838 had hij 10
ha heidegrond in erfpacht gekregen. Deze 10 ha waren
gelegen ten zuiden van de spoorlijn, met als westgrens
de Soestdijkseweg, als zuidgrens ongeveer de Boslaan,
als oostgrens zou men de Sperwerlaan kunnen zien en
als noordgrens de toen nog niet aangelegde spoorlijn.
De gronden langs de Soestdijkseweg werden door Huibert
Vogelzang tot bouwgrond ontgonnen en het overige
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gedeelte van deze 10 ha werd bebost. In 1854 verliet
Huibert Vogelzang De Bilt om zich in de Haarlemmermeer te gaan vestigen. Zijn naam bleef echter aan zijn
boerderij verbonden en via deze boerderij aan het eerste
'bestemmingsplan' van het villapark nabij het station
De Bilt.
Mr. J.E. Ameshoff, de toenmalige secretaris van de
Nederlandse Centrale Spoorwegmaatschappij, kreeg
op 11 april 1899 vergunning tot het bouwen van een villa
op een groot terrein tussen de spoorlijn en de Bilderdijklaan. Op 8 mei 1900 werd het bewijs van voltooiing
uitgereikt en kon villa Ensah worden betrokken.
Mr. Ameshoff vroeg in november 1899 ook nog
een vergunning aan voor het bouwen van een koetshuis
met paardestal. Hij was het, die er mede voor zorgde,
dat De Bilt een frequente treinverbinding kreeg. Behalve
de reeds aangelegde lijn Utrecht-Amersfoort ontstonden
er verbindingen naar Den Dolder, Baarn en Zeist. Op
27juni 1898 werddelijnUtrecht - Den Dolder - Baarn
in gebruik genomen door de Utrechtse Locaalspoorwegmaatschappij. De lijn naar Zeist werd op 29 augustus
1901 geopend door de Nederlandse Buurtspoormaatschappij.
Het gevolg was dat er in 1902 bij het station De Bilt
reeds 52 treinen per dag stopten die uit Utrecht kwamen
en even veel die er naar toe gingen. Mede daardoor werd
het aantrekkelijk dicht bij het station te gaan wonen.
De voor dit doel opgerichte Maatschappij tot
Exploitatie van bouwterreinen nabij'station DeBiJtkocht
in die periode onder andere de 10 ha grond die Huibert
Vogelzang in erfpacht bezeten had. Ze liet de oude
opstallen slopen en haar directeur, L.H. Westerhout,
vroeg bij de gemeente De Bilt, eind 1899, vergunning
aan voor de bouw van een villa nabij het station. Op
8 januari 1900 werd de vergunning verleend en op 29
april 1901 werd het bewijs van voltooiing van villa
Essenburg (thans Soestdijkseweg 265) afgegeven. Dit
is de oudste nog bestaande villa ten zuiden van de
spoorlijn.
Voor de bouw van diverse andere villa's waren er
inmiddels aan L.H. Westerhout al de nodige vergunningen verleend en was men met de bouw begonnen.
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aangemerkt, dat het stuk Julianalaan, dat nu van de
Vinkenlaan tot het Emmaplein loopt, toen ook tot de
Vinkenlaan behoorde.
Ten westen van de Soestdijkseweg ontstonden de
Spoorlaan,de Prins Hendriklaan, de Middellaan en de
Kruislaan. Het stratenplan is gelijk gebleven, al wordt
een gedeelte van de
Middellaan en de
Kruislaan nu Koppellaan genoemd.
Voor al die
wegen in park Vogelzang echter gerealiseerd waren, was er
echter heel veel disj.i
cussie aan vooraf
gegaan. Zowel tijdens de vergaderingen van Burgemeester en Wethouders
als in de Raad. Over
de aanleg is veel te
doen geweest en over
de kwaliteit van de
nieuw aangelegde
wegen was men lang
Soestdijkseweg, gezien vanaf de Nachtegaallaan anno 1905 Het hoekpand is afgebroken. De overige
niet altijd tevreden.
villa's zijn goeddeels in tact, de voortuinen zijn verdwenen.
Uit het Raadsbesluit van2 september 1902 (G.A.B, inv.nr. 14)blijkt,
dat de door de gemeente-opzichter opgemeten lengte
De Soestdijkseweg, in de buurt van het station, begon
der wegen in totaal 1625 meter zou gaan bedragen. De
aanzien te krijgen. Dicht bij het station, daar waar men
rijweg van de wegen werd op 3 m vastgesteld en de totale
nu de woonwinkel Roobol vinden kan, Julianalaan 1,
breedte zou met wederzijdse bermen en voetpaden 10
lag villa Oase van Jhr. Van Schuylenburgh van Bommem in beslag gaan nemen. Blijkens de notulen van de
nade. Voor de bouw van deze villa was in maart ! 900
vergadering van B&W d.d. 11 september 1902 (G.A.B.
vergunning aangevraagd (G.A.B.inv.nr. 157,stuk 179)
inv.nr.33), werd door B&W besloten aan de Directie
en bij die aanvrage was een tekening gevoegd van het
der Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen
aan te leggen villapark, waarop voor het eerst de naam
bij het station, de voorwaarden mede te delen, waaronder
VILLAPARK VOGELZANÜ stond vermeld.
men met overname van de wegen kon instemmen. Zo
Het aan te leggen park blijkt veel groter dan het
zouden de aanlegkosten der wegen ƒ 1,05 per meter mogen
terrein dat Huibert Vogelzang destijds in erfpacht had.
bedragen. B&W achtte het plaatsen van 33 lantaarns
Niet alleen ten oosten van de Soestdijkseweg, maar meer
gewenst
en er zouden 8 brandkranen noodzakelijk zijn.
nog ten westen, wilde men een park aanleggen in Engelse
Voor
waterleidingbuizen
werd ƒ 3 , - per meter bepaald.
landschapstijl, met kronkelige wegen, plantsoentjes, grote
Bovendien
werd
vastgelegd
hoe de bijdrage in de
bouwkavels en met merendeels grote villa's. Het park
onderhoudskosten
van
een
en
ander
geregeld zou worden.
is echter niet volgens dit plan gerealiseerd. Een mooie
Blijkens
het
verslag
van
de
openbare
raadsvergadejugendstil-tekening is van iets latere datum.
ring van 4 november 1902, werd door de raad geadviseerd
Villa Essenburg staat hierop al aangegeven, evenals
behalve het eigendomsrecht der wegen ook het plantrecht
villa Oase en de dubbelvilla's die L.H. Westerhout had
over te nemen. Zie G.A.B, inv.nr. 159, stuk 438. De
laten bouwen. Deze tekening zal ongeveer van 1902 zijn.
gemeente zou zich verplichten binnen drie jaar na
L.H. Westerhout staat er op vermeld als zijnde directeur
overdracht der wegen alle bermen te beplanten die dan
van Villapark Vogelzang, gemeente De Bilt. Het huidige
nog niet beplant waren. De Raad achtte de kosten van
stratenplan komt overeen met dat op die tekening.
de aanleg van de wegen hoog (ƒ 12.995 - voor de wegen
Ten oosten van de Soestdijkseweg de ronde
en ƒ 8.824,- voor de lantaarns, brandkranen en
Nachtegaallaan en Vinkenlaan, waarbij moet worden
Voor de dubbelvilla's Soestdijkseweg 266/268 en
274/276 werd op 25 september 1901 een bewijs van
voltooiing afgegeven. De dubbelvilla's 262/264 en
278/280, waarvoor op 22 maart 1901 vergunning was
verleend, konden op 25 september 1901 eveneens worden
betrokken.
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Tekening bladzijde 14:
Ontwerp Villapark Vogelzang, december 1899. Niet als zodanig uitgevoerd.
Tekening bladzijde 15:
Ontwerp Villapark Vogelzang (ca. 1902). Hier is het huidig
stratenpatroon wel herkenbaar.

onderhoud). Na discussie werd toch besloten, dat,
wanneer Gedeputeerde Staten de overname goedkeurden,
zij B&W zouden machtigen een notarieel contract met
betrekking tot de overname te sluiten.
Rijksveldwachter Burgers had zich aanbevolen om
opzichter te worden. B&W achtten hem echter ongeschikt, daar de oude Burgers niet meer over een goed
gezichtsvermogen beschikte. Zij ga ven de voorkeur aan
politie-agent J. Elberts. Elberts was met dergelijk werk
bekend en hij was een betrouwbaar man, die niet om
te kopen zou zijn. De raad ging met dit voorstel van B&W
akkoord.
Tijdens de vergadering van B&W van 19 februari 1903
werd door de directie van Park Vogelzang al hetgeen
aan de gemeente overgedragen wat in het raadsbesluit
van 4 november 1902 stond vermeld. Ook het in dat
besluit vastgestelde bedrag ad ƒ 20.819,-werd betaald.
Volgens het raadsbesluit van 5 maart 1903 (G.A.B. inv.nr.
15) was er geen bezwaar tegen dat aan de firma P. Bijker
uit Utrecht de aanleg werd gegund. Bijker was met de
som van ƒ 11.600,- de laagste inschrijver en de ingewonnen informaties omtrent deze firma waren gunstig. Met
de aanleg der wegen kon dus worden begonnen.
Volgende discussiepunten in de raadsvergadering waren
onder andere de aanleg van de waterleidingsbuizen en
het plaatsen van brandkranen. De heer Gerling merkte
in de raadsvergadering van 31 juli 1903 op, dat er bij
het station dan wel drie brandkranen waren geplaatst,
maar dat er geen brandslangen waren. Hij vroeg zich
af of die niet konden worden aangeschaft, daar het in
geval van brand, het anders toch nog wel veel tijd in
beslag zou nemen voordat een brand kon worden geblust.
De voorzitter merkte op, dat aan zo'n aanschaf weer
kosten verbonden waren. Bovendien moest er ook nog
personeel zijn om die slangen te bedienen. Maar hij
beloofde wel een onderzoek dienaangaande te doen
instellen.
In het najaar begon men zich serieus bezig te houden
met de aan te leggen beplanting. De gemeente was immers
ingevolge het contract verplicht de bermen en plantsoenen
binnen een paar jaar te beplanten. Tijdens de raadsvergadering van 14 oktober 1903 kwam dit onderwerp aan
de orde. De heer Van Boetzelaer meende dat het

16

bezwaarlijk zou kunnen zijn om alles tegelijk te
beplanten. Hij dacht dat het niet mogelijk was vooralle
wegen de geschikte heesters en planten te vinden. De
voorzitter merkte echter op dat die vrees ongegrond was.
De houtvester van de Heidemaatschappij had hem
verzekerd dat er wel degelijk voor alle wegen goede
heesters te verkrijgen waren. Het was bovendien
goedkoper om alles ineens te beplanten. Na enige
discussie werd besloten, dat nog dat najaar het voorbereidende zinkwerk werd gedaan, zodat men in het voorjaar
van 1904 tot beplanten kon overgaan.
Tijdens de raadsvergadering van 12januari 1904 kwam
de vraag aan de orde welke bomen er geplant zouden
kunnen worden. Men dacht onder andere aan de
Amerikaanse Eik. De heer Van Boetzelaer was bang dat
deze eik niet zo'n goede keus was. Het blad van de
Amerikaanse Eik bleek vaak gestolen te worden! De
voorzitter merkte echter op dat de heer Dissel, opzichter
bij de Heidemaatschappij, hem te kennen had gegeven
dat er steeds meer Amerikaanse Eiken werden aangeplant, zodat in de toekomst het stelen van blad wel niet
zo veel meer zou voorkomen. De Amerikaanse Eik
verloor daardoor immers zijn zeldzaamheid. De heer
Dissel zou bezien waar deze eiken het beste gekocht
konden worden. Wellicht bij de kwekerijen van Sandwijck
of Eikenstein. Copijn en Groenewegen werden te duur
bevonden.
Al met al was men met de aanschaf van de bomen
toch niet te zuinig geweest. Tijdens de vergadering van
B&W van 17 maart 1904 werd besloten dat de 40
beukebomen, die niet meer in het Park Vogelzang konden
worden geplant, onder het werkvolk, dat zich met de
beplanting had beziggehouden, verdeeld mochten
worden. Of het werkvolk er blij mee is geweest, is niet
te achterhalen.
Op de kwaliteit van de pas aangelegde wegen kwam al
spoedig kritiek. In de Utrechtse Courant van 30 mei 1904
stond te lezen, dat het grind onder de grondlaag van het
puin was terechtgekomen. Het puin bleek uit te grote
stukken te bestaan. In de vergadering van B&W van
2 juni 1904 werd besloten dit puin te laten kloppen en
tevens een paar wagons leem te bestellen. Dit leem zou
met het geklopte puin worden vermengd en daarna moest
het grind opnieuw worden aangebracht, dat vervolgens
goed gerold diende te worden. Bij de gemeente Soest
werden twee wagons leem gekocht voor de som van ƒ 36,per wagon. Tijdens de Raadsvergadering van 1 juli 1904
opperden de Heren Van Boetzelaer en Floor nog om
sintels en klei te gebruiken. Maar de voorzitter gaf te
kennen, dat B&W eerst de proef met leem wensten te
nemen.
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Het bouwen van villa's ging in de tussentijd gestaag door.
Niet alleen langs de Soestdijkseweg, maar ook in de Prins
Hendriklaan en de Kruislaan stonden in het voorjaar
1904 al enkele prachtige villa's. Bovendien waren er
diverse in aanbouw.
Bij de vergunningverlening op 6 februari 1903 aan
Thomas de Rijk, steenbakker te Utrecht, was de
voorwaarde gesteld, dat de villa zou moeten worden
afgebroken wanneer de Directie van Park Vogelzang
daar ter plekke geen wegen aan liet leggen. De villa was
gelegen op de noord-oost hoek van de Kruislaan en de
Prins Hendriklaan. Deze villa staat er heden ten dage
dan wel niet meer, maar de sloop heeft pas vele jaren
later plaatsgevonden. Toen
dus niet vanwege
Groet
het feit dat er
geen wegen zouden zijn aange.4
legd.
; •..
Voor de bouw
van de nog bestaande villa's
Prins Hendriklaan 72 en 74
werd aan A. de
Rijk, wonende te
Utrecht, respectievelijk op 18
juli 1903 en 30
april 1903, vergunning verleend. Op 13
april 1904 werden de bewijzen
van voltooiing
afgeleverd
(G.A.B. inv. nr.
161,stuk241)en
konden de panden worden betrokken.

vergunning verleend en werd op 28 mei 1904 het bewijs
van voltooiing afgeleverd.
Aan de Soestdijkseweg stonden aan weerszijden al diverse
mooie panden en er waren er daar ook diverse in
aanbouw. Op Soestdijkseweg 253 woonden H.P. en G.H.
van der Haar. Het ontwerp voor deze villa, Villa
Margarethe genaamd, was van de hand van de gebroeders
Van der Haar. Naast het beroep van architect, beoefende
H.P. van der Haar ook de schilderkunst. Bij de
vergunningverlening was, behalve voor de bouw van
de villa, ook toestemming verleend voor het bouwen
van een schildersatelier. Enkele jaren later werd er achter

•WSk

•

Nachtegaallaan 1911, voortuinen, grasbermen en grindpaden.

Ook langs de
Nachtegaallaan
waren de eerste
villa's in aanbouw. Voor het
pand Nachtegaallaan 10, bijvoorbeeld, was
op 13 juli 1903
Nachtegaallaan 1993, geheel gewijzigde situatie, alleen het bovengedeelte van de gevels is nog herkenbaar.
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de woning nog een tentoonstellingsruimte gebouwd
(G.A.B. inv. nr.164, stuk 243).
Behalve Villa Margarethe zijn er in Park Vogelzang
ook nog andere villa's door de gebroeders Van der Haar
gebouwd. Zo is het pand Soestdijkseweg 257 van hun
hand, alsmedede villa's Prins Hendriklaan 7, Nachtegaallaan 9, 20, 24, 30 en 34.
Zo rond 1906 begon Park Vogelzang een klein elitair
dorp te worden. Buiten wonen was dan wel in, de natuur
was er prachtig en men genoot van de rust, maar het
bracht ook wel problemen met zich mee. Op 31 mei 1906
werd in de raad het verzoekschrift besproken, waarin
de heer A. Vosmaer en 14 andere bewoners van Park
Vogelzang om een subsidie vroegen ten bedrage van
ƒ 150,-. Dit als tegemoetkoming in de kosten van een
door hen ingestelde nacht wachtdienst. Er werd afwijzend
op gereageerd. De bewoners konden door middel van
luiken wel voorzorgsmaatregelen nemen tegen diefstal,
vond de Raad. De nieuwe bewoners werden door de
Raad veeleisend gevonden. In het oude dorp was er
immers ook geen extra politietoezicht. Bovendien was
er in de omgeving van Park Vogelzang altijd nog wel
een jachtopziener in de buurt.
Tijdens dezelfde Raadsvergadering werd een
schrijven besproken van de Directeur van het Post- en
Telegraafkantoor van De Bilt betreffende de vestiging
van een hulptelegraaf, telefoon en postkantoor in het
Park Vogelzang. De heer Ameshof merkte op, dat men
wel de gehele dag op het station kon telegraferen, maar
men kon geen telegrammen door tussenkomst van het
station ontvangen. Ook was het thuis telefoneren niet
mogelijk. De raad achtte een publiek telefoonkantoor
zelfs niet
haalbaar.
Dat zou
voor de
gemeente
te veel
kosten
met zich
meebreng e n ,
ƒ 100,traktem e n t
voor de
hulptelefoonhoud e r en
ƒ 50,voor het
gebruik
van
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het

lokaal. Er werd daarom besloten voorlopig geen
hulptelegraaf- en telefoonkantoor op te richten. Wel
kwam er in oktober 1906 een hulppostkantoor. Dit was
gevestigd in het huidige pand van bontfirma Gasparjan,
Emmaplein 9. Voor ƒ 250,- per jaar werd dit pand, na
verbouwing, aan de PTT verhuurd en konden de
bewoners van Park Vogelzang er voor hun postzaken
terecht.
Tijdens de Raadsvergadering van 1 november 1906 werd
het schrijven van 11 september 1906 van het Bestuur
der Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen
nabij station De Bilt besproken. In dit schrijven werd
melding gemaakt van de liquidatie van de maatschappij.
Het gevolg van deze liquidatie was dat er na die tijd niet
slechts grote kavels werden uitgegeven, waarop grote
villa's werden gebouwd, maar ook kleinere percelen.
Bouwers als W.S. van der Sterre en J. van As bouwden
daarop kleinere villa's voor de middenklasse.
Vooral in de Spoorlaan, Koppellaan en de Prins
Hendriklaan was dat het geval. Op de hoek van de
Spoorlaan en de Koppellaan (Koppellaan 1) bouwde
J. van As ten behoeve van mevrouw Snellen in 1910 een
villa, waarvoor na een aanvankelijke weigering op
6 oktober 1910, een bewijs van voltooiing werd afgegeven.
Ook de panden Koppellaan 5,7,15 en 17 zijn door J. van
As gebouwd. De panden Prins Hendriklaan 103 t/m 113
en Spoorlaan 6 t/m 10 zijn kenmerkend voor de bouw
van W.S. van der Sterre. Deze villa's zijn tussen 1910
en 1913 gerealiseerd en zijneen duidelijk voorbeeld van
kleinere en dichtere bebouwing.

Koppellaan 15 en 17 anno 1994. De bouwer is J. van de As.
Nummer 17 staat op de Provinciale Monumentenlijst.
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Op 26 september 1913 werd het bewijs van voltooiing
afgegeven voor het winkel-woonhuisSpoorlaan2. Ook
dit pand is gebouwd door WS. van der Sterre. Het werd
als melksalon in gebruik genomen.
Ook op het huidige Emmaplein waren er omstreeks 1915
al diverse winkelpanden. Bijvoorbeeld de levensmiddelenzaak van H. van Reenen in het pand waar nu de apotheek
gevestigd isen daarnaast dezaak van A. Havekotte. Op
een oude ansichtkaart staat op het zonnescherm van
Havekotte 'Stationskiosk 'vermeld.
De winkeliers hadden dat stuk van de Soestdijkseweg
het liefst Stationsplein willen laten heten. Maar dat is
er nooit van gekomen. In de Raadsvergadering van 29
juni 1933 werd besloten dat het gedeelte Soestdijkseweg
tussen Nachtegaallaan en Julianalaan Emmapleinging
heten. Op de hoek van de Nachtegaallaan was in 1916
de winkel van Verkade geopend. De melksalon De Bonte
Koe, op de hoek van de Spoorlaan, dateert uit 1917. Het
pand staat er nog, maar het heeft, vooral na de laatste
verbouwing, veel van zijn oorspronkelijke staat verloren.
Dat Park Vogelzang niet volgens de eerste plannen is
gerealiseerd blijkt ook uit het feit, dat er op 20 november
1913 aan H.M. Smitt uit Utrecht een vergunning werd
verleend voor de bouw van een fabriek voor fijne
instrumenten. De restanten van de toen gebouwde fabriek
staan nog achter het pand Middellaan 3.
Het jaarverslag van de gemeente De Bilt over 1916
vermeldt, dat in het Biltse bedrijf van H.M.Smitt
hoekmeet- en waterpasinstrumenten werden gemaakt.
Het bedrijf bood werkgelegenheid aan 7 mannen en 3
vrouwen. De eerste bewoners van Park Vogelzang zullen
de komst van deze fabriek wel met lede ogen hebben
aangezien.

tegengevallen zijn, al was men wat lopen betreft, toen
beslist meer gewend.
Als we anno 1994 naar Park Vogelzang kijken, dan wordt
al snel duidelijk, dat het gedeelte ten oosten van de
Soestdijkseweg, met name de percelen Soestdijkseweg
260 t/m 280 en Nachtegaallaan 9 en 20 t/m 36 het beste
hun oorspronkelijk karakter hebben bewaard. Dit stuk
Bilthoven verdient het zeker zo bewaard teblijven. Het
zijn immers de meest oude en meest oorspronkelijk
bewaard gebleven panden. Niet voor niets staan de
objecten Soestdijkseweg 260,262,266 - 268,270 - 272,
274 - 276, 280 en Nachtegaallaan 24 als beschermd
monument op de gemeentelijke lijst.
Jan van der Heijden pleit,inzijnnotitic Beschermd
Dorpsgezicht in het Park Vogelzang van januari 1993,
voor uitbreiding van deze lijst met de panden Nachtegaallaan 20, 26 - 28, 30, 34, 36 en 9.
Het verdient zeer zeker aanbeveling dit gebied zo gaaf
mogelijk voor het nageslacht te behouden. Ook de
vermelding van de panden Koppellaan 17, Kruislaan
12, Spoorlaan 3 en 9 -11 op de Monumenten Inventarisatie van de Provincie (M.I.P) is een verheugend feit.
Naar ik hoop, zal de gemeente De Bilt zuinig omspringen
met het eerst onstane villapark Park Vogelzang. Het
verdient het!

Bronnen
P.H. Damsté: HuibertVogelzang,een
Maandblad

Bilthovense

kolonist-

Oud Utrecht 1974, blz 78-80

P.H. Damsté: Julianalaan en Prins Bemardlaan;De Bilt 1960
J. van der Heijden en E.M. Haan-Beerends (samenstelling)

Uit het adresboek 1922 van Bilthoven blijkt, dat ook
langs de Spoorlaan enkele bedrijfjes waren gevestigd.
Op Spoorlaan 4 (nummering anno 1922) woonde
schoenmaker H. van de Lecq. Op nummer 14 was een
was- en strijkinrichting gevestigd ten name van C. van
Middelkoop, op nummer 18 desmederij/constructiewerkplaats van de gebroeders Sophie en op nummer 22 de
sigarettenfabriek van H. Spiron. Ook de nummers 14,
18 en 22 zijn nummers van 1922 en hoeven niet gelijk
te zijn aan de huidige nummers van de desbetreffende
panden. Het adresboek 1922 was een adresboek van
Bilthoven. Men moet daarbij bedenken, dat in de
Raadsvergadering van 11 oktober 1917 tot de naam
Bilthoven was besloten. De naamsaanduiding 'De Bilt
nabij het station' bleek in de praktijk te veel verwarring
te geven. Het suggereerde dichter bij het oude dorp De
Bilt te liggen. De afstand zal vele treinreizigers beslist
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Emmie Vos (samensteling) Uittreksels notulen vergaderingen
B&Wgemeente
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De Bilt over de periode 2

1902 t/m 1 september
J. van derHeijden: Notitie "Beschermd Dorpsgezicht in het
Park Vogelenzang", De Bilt 1993
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Boerderijen langs de Soestdijkseweg
Ellen Drces
Zoals u op de tentoonstelling over de Soestdijkseweg kunt zien, was deze straat rond de eeuwwisseling nog
een smalle landelijke weg met slechts hier en daar wat bebouwing. Naast Jagtlust en enkele nieuwe
arbeiderswoninkjes stond er een aantal, soms eeuwenoude, boerderijen. Deze boerderijen en enkele van
hun bewoners wil ik in dit artikel graag onder uw aandacht brengen.

De Spiering
In het jaar 1902 maakten slopershamers korte metten
met de eeuwenoude boerderij De Spiering. Van de bij
de boerderij behorende schuur, bakhuis en hooibergen
kon alleen het bakhuis zijn definitieve einde nog dertig
jaren ontlopen. Het werd in 1903 'inwendig verbouwd'
en kreeg tot 1932 een woonbestemming. ' De bewoners
van de boerderij, de familie Floor, vonden een nieuw
onderkomen op een splinternieuwe boerderij aan de
Groenekanseweg (Zwoerden/op nr. 51), waarvan de
bouw in 1901 was aangevangen.
Als u zo'n kleine honderd jaar geleden vanaf de
Dorpsstraat de Soestdijkseweg, toen nog de Spieringweg

geheten, zou zijn ingeslagen, was De Spiering de eerste
boerderij, die u op uw wandeling zou zijn gepasseerd.
Gelegen op de noordelijke hoek van de Soestdijkseweg
en de Looijdijk maakte hij onderdeel uit van het
nabijgelegen landgoed Houdringe.
Zoals van veel historische gebouwen is de oorsprong
van De Spiering duister. De eerste sporen zijn te vinden
op een kaart van de bekende landmeter Justus van
Broekhuysen, die in 1722 in opdracht van de toenmalige
eigenaar van Houdringe, Jan Frederik Mamuchet II
gemaakt werd. Duidelijk herkenbaar zijn een boerderij
met aangebouwd achterhuis, twee hooibergen en nog
enkele kleine bijgebouwtjes aan de Looijdijk. Op de kaart
is een aantekening gemaakt, dat de hofstede te samen

Boerderij De Spiering in 1848 gezien vanaf de Looijdijk {W.A.F. Lutgers, 1848, tekening in potlood, Rijksarchief Utrecht, T.A. 1499-2)
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met drie morgen grond op 17 januari 1734 gekocht
is van Willem Gijsbertse de Roij." Over de bewoners
worden geen nadere mededelingen gedaan.
Door vererving kwam Houdringe in 1772 in handen
van Frederik Jan van Westreenen. In het testament van
zijn weduwe Geertruyd Elisabeth Tesart wordt De
Spiering slechts summier genoemd. Meer gegevens
verschaft een veilingcatalogus van 1841.'
De Spiering wordt hier omschreven als
'een ruim hecht en sterk bouwmanshuis, met stalling
voor 21 koeijen en 5 paarden, afzonderlijk staande
schuur, bakhuis met karnhuis, varkensschuurtje en
twee vijfroedige bergen, met ruim erf, groot 10 roeden,
70 ellen'.

1855 betaalde Johannes Floor ƒ 8,10 aan belasting, wat
het hoogste bedrag is dat door Biltse boeren betaald werd
in dat jaar. In 1900 werd het inkomen van Cornelis
geschat o p / 3.500,-perjaar. (Alleen het inkomen van
de boeren op Colenbergh en Veelust aan de Utrechtseweg
en op Klein-Houdringe werd hoger geschat.) Ook de
pachtprijs washoog. Jochem betaaldein 1890/ 1.250,per jaar. 5
Ook de veestapel was naar toentertijdsc begrippen
aanzienlijk. In 1900 waren er 5 paarden, 4 schapen, 30
varkens en 46 runderen, welke laatste een opbrengst
hadden van 250 kg meiboter en 4500 kg kaas.

De Varenkam(p)
Bij de boerderij hoorde zo'n 26 ha moestuin, boomgaard,
wei- en bouwlanden, gelegen ten westen van 'Zoestdijker
Straatweg'iwsi&n de Looijdijk en de Groenekanseweg,
alsmede een stuk grond aan de overkant van de Utrechtseweg, daar waar later de boerderij Nieuw-Bureveld
gebouwd werd. Als pachter wordt genoemd J. Floor,
die het geheel voor ƒ 549,-per jaar huurde. Daarnaast
pachtte hij nog een 'perceel welig bouwland' aan de
oostzijde van de Soestdijkseweg voor ƒ 45,- per jaar.
Na de verkoop van het landgoed aan jhr. Fabricius van
Leijenburg bleef de familie Floor dus tot de sloop in 1902
op De Spiering wonen , ook toen Houdringe door het
huwelijk van G.H.L. baron van Boetzelaer van Dubbeldam met de erfdochter van Houdringe, Constantia
Fabricius van Leijenburg, in het bezit kwam van de Van
Boetzelaers.
Oorspronkelijk kwamen zij uit Maartensdijk (waar
de naam Floor nog steeds veelvuldig voorkomt), maar
al in 1827 of daarvoor kwamen Johannes Floor en zijn
vrouw Evertje Korschot op de boerderij, aangezien zoon
Jochem in dat jaar in De Bilt geboren werd. Behalve de
ouders woonde Jochem hier in 1857 met zijn gezin, de
Biltse Andrea Bos en zijn zoon Johannes (in 1858 werd
nog Grietje geboren en later ongetwijfeld nog meer
Floortjes). Drie inwonende knechten en één meid
maakten de huishouding compleet.
Volgens de belastingoverzichten volgde Jochem zijn
vader in 1862 op en tot zijn overlijden in 1896 runde hij
het bedrijf. Zijn opvolger was waarschijnlijk zijn zoon
Johannes (in de belastinglijsten aangeduid als J. Floor
jr.), maar al in 1897 nam de tweede zoon Cornelis de
zaak over. Samen met zijn zoon Cornelis (vanaf 1900)
beheerde hij De Spiering en later 'De Boerderij' even
succesvol als zijn vader.
De bedrijfsvoering van de familie Floor gaf de
eigenaars van Houdringe weinig reden tot klagen,
aangezien De Spiering behoorde tot de welvarendste
landbouwbedrijven van De Bilt. Dit is af te lezen aan
het bedrag, dat aan belasting betaald moest worden. In

Verscholen tussen het gebladerte ligt op het terrein De
Varenkamp van de voormalige Rijkspolitie een drie
verdiepingen tellend groot kantoorpand. Dat dit pand
ooit een boerderij geweest is, zullen maar weinig
Biltenaren zich kunnen herinneren, niet in de laatste
plaats omdat de boerderij slechts een kort leven beschoren
was.
In 1884 kochten Paul H.R. van Rossum te Soest
en mr. J.H. Caspers te Maarssen diverse percelengrond
aan van Hendrik Copijn, die kort daarvoor de nieuwe
eigenaar van het landgoed Jagtlust was geworden.
Het daaropvolgende jaar dienden zij een bouwaanvraag in voor stichting van een bouwmanswoning.
Behalve een boerderij werden er een zomerhuis en enkele
schuren gebouwd. Als pachter werd aangesteld E. van
de Haar (de pachtprijs in 1904 was ƒ 300,- per jaar).
Caspers werd al snel uitgekocht door Van Rossum en
kreeg daarvoor ƒ 5.500,-, zijnde de helft van de
toenmalige waarde.
Hoewel Van Rossum en Caspers ruim 15 ha grond
hadden gekocht, werd slechts 5 ha gebruikt voor de
bedrijfsvoering (10 ha bosgrond, de zgn. overplaats van
Jagtlust werd niet gebruikt). In 1892 werden hier nog
1,62 ha aan toegevoegd door grond aan te kopen van
de nieuwe eigenaar van Jagtlust, J.T. Bennink.
Van der Haar legde zich voornamelijk toe op het fokken
van varkens. In 1900 was de veestapel op De Varenkam(p) 2 paarden, 6 runderen en 51 varkens. Erg veel
bracht de boerderij niet op, aangezien het geschat
inkomen van de pachter slechts ƒ 650,- was in 1900, een
nogal schamel inkomen in vergelijking met de meeste
landbouwers in De Bilt (alleen dat van Van Dijk op
boerderij Jagtlust was lager).
Paul van Rossum zelf woonde eveneens on de hoerderij
in de daar aanwezige 'herenkamer'en gedurende een
aantal jaar vervulde hij zelfs een wethouderschap in De
Bilt.
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Boerderij De Varenkamp omstreeks 1900

Toen hij in 1904 overleed, sloten zijn erven een nieuw
tweejarig huurcontract met de pachter. In de belastinglijsten komt Van de Haar dan echter niet meer voor, waarschijnlijk omdat zijn inkomen dan inmiddels onder de
ƒ 500,- is gezakt (het minimuminkomen waarover
ingezetenen belasting verschuldigd waren).
De matige opbrengst van de boerderij was mogelijk
een reden voor de erven Van Rossum om de boerderij
drie jaar na hun vaders dood van de hand te doen.
H.Ph.J. baron van Heemstra, de pas benoemde
burgemeester van De Bilt, werd voor ƒ 20.000,- de nieuwe
eigenaar. Wel hadden de erven Van Rossum eerder dat
jaar het huurcontract met Van de Haar voor twee jaar
verlengd en in het koopcontract werd vastgelegd, dat
Van Heemstra de huur diende te respecteren. Dat hij
dit inderdaad gedaan heeft blijkt uit het feit, dat hij pas
in 1909 een aanvraag indiende om de boerderij te
verbouwen tot een landhuis.'1
Van Heemstra liet de boerderij grondig verbouwen.
Niet alleen werd het grondplan vergroot en verfraaid
met een serre, er werd zelfs een compleet nieuwe twee
woonlaag en zolderetage bovenop gebouwd. Het laatste
is nog duidelijk te zien aan de lichtere bakstenen.
Desalniettemin zijn delen van de oorspronkelijke
boerderij nog herkenbaar, met name de kenmerkende
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ramen aan de noordzijde (de oorspronkelijke voorzijde).
Van Heemstra liet bovendien een leeuwtje beeldhouwen
met daarop de naam van het huis. Dit is niet De
Varenkamp, maar de Varenkam. Of dit ook inderdaad
de oorspronkelijke naam van het stuk grond is, wordt
niet bevestigd door archiefstukken of kaarten.
De serre en de weelderige klimplanten zijn inmiddels
verdwenen en het gebouw oogt (voor zover te zien in
de wintermaanden) nu nogal saai. Het interieur toont
echter nog Van Heemstra's verzameldrang voor
historische ornamen ten, waaronder diversemonumen tale
schouwen met tegelplateau's. Hopelijk krijgen de
ingezetenen van De Bilt nog eens de kans dit te zien.
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd
De Varenkamp geconfisceerd door de Duitsers, die het
lieten verbouwen tot een marechaussee-kazerne. Hoewel
het in gebruik werd genomen door de Rijkspolitie,bleef
het pand na de oorlog nog enkele jaren eigendom van
de familie Van Heemstra. De waarde was sinds 1907
inmiddels verzevenvoudigd, nl. ƒ 140.000,- volgens een
taxatie uit 1946. Pas in 1951 werd het door Rijksgebouwendienst gekocht.
De historische waarde van het pand is gelukkig niet
onopgemerkt gebleven; dit jaar is het voorgedragen voor
plaatsing op de Monumentenlijst.
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Boerderij Jagtlust
Boerderij Jagtlust was oorspronkelijk een uithof van
het klooster Oost broek. In oude documenten staat hij
bekend als Uithof te Nijvcen ofNieuwveen. In 1641 werd
het land door het klooster verkocht aan Johan van
Nij poort, oud-burgemeester van Utrecht. Degebruiker
van de grond, Jan Aertsen Dooren, was echter eigenaar
van het huis en verdere getimmerde. Van dit 'huis \ een
kleinere voorganger van de latere boerderij, heeft men
bij de sloop in 1971 verkleuringen in het zand gevonden
van oude palen, houten wanden met leem afgestreken,
alsmede restjes van een keitjesvloer. De nieuwe bakstenen
boerderij vertoonde laat 17e eeuwse kenmerken, zodat
verondersteld kan worden, dat vervanging van de houten
boerderij plaatsvond gedurende de periode, dat Van
Nij poort eigenaar van de grond was.
Zelf liet Van Nijpoort zich ook niet onbetuigd.
Waarschijnlijk rond 1660 liethij eenherenhuis bouwen,
de voorganger dus van het huidige gemeentehuis. Toen
de familie in 1713 het land en huis verkocht deed ze dit
aan de toenmalige eigenaar van de boerderij, Adriaan
Reijertsz Baers.13 Tot 1885 hoorde de pachtboerderij
sindsdien onafgebroken bij het landhuis, een periode
waarin Jagtlust en de bijbehorende boerderij veelvuldig
in nieuwe handen zijn overgegaan.
Naast de boerderij, 'huijsmanswoning'genaamd,
waren er in 1762 twee hooibergen, een schuur, bakhuis
en schapenhok. Bij het gehele landgoed hoorden
bovendien ca. 90 morgen land (is een kleine 83 ha), zijnde
bouw- en weilanden, heetvelden, bossen, wallen en stegen.
Meer duidelijkheid over de bewoners van de
boerderij komt pas uit 19e eeuwse veilingcatalogi en
andere archiefstukken boven water. In een catalogus
uit 1826 wordt de hofstede omschreven als bouwhuis,
achterhuis, twee bergen, schuur, bakhuis, schapenhok,
bouw- en weilanden, heetvelden (heide) en stegen met
een totale oppervlakte van 73 ha. " Als pachter wordt
genoemd Bart van der Lugt, die ƒ 400,- per jaar betaalde,
een redelijke pachtprijs voor die tijd (vgl. Floor, die
ƒ 549,- betaalde op De Spiering). Ook het bedrag, dat
Van der Lugt aan belasting betaalde was aanzienlijk;
in 1818 bedroeg dit ƒ 10,-, een bedrag dat niet onder
deed voorde meest betalende boeren (het maximumbedrag was ƒ 12,-).
Tot wanneer Van der Lugt op Jagtlust bleef is
onduidelijk. Omstreeks 1840 woonde er in ieder geval
de (niet getrouwde) Antonie Verhulst, die het bedrijf
met enkele knechten en meiden runden. Tot mei 1846
bleef hij op Jagtlust. Na zijn vertrek werd het bedrijf
gerund door de knechten en meden. Pas rond 1855 kwam
er weer een nieuwe pachter op Jagtlust in de persoon
van Willem Veldhuizen. Aanvankelijk wordt hij echter
geen landbouwer genoemd, maar daggelder en later in

1859 tabaksplanter.16 Dit laatste en de aanwezigheid van
een tabaksschuur op de Soestdijkseweg ter plaatse van
nummer 103 duidt er dus op, dat er toen tabak verbouwd
werd op de gronden van Jagtlust. Veldhuizen betaalde
mogelijk - in ruil voor tcgendiensten - (gedurende een
aantal jaren) geen pacht, aangezien er in de veilingcatalogus van 1884 wordt vermeld dat hij 'gratis geregistreerd'
is. Belasting betaalde Veldhuizen evenmin. Dit nam de
toenmalige eigenaar jhr. Hendrik van den Bosch voor
zijn rekening. Slechts een enkele keer kreeg de boerderij
een aparte aanslag, zoals in 1864 toen er ƒ 18,64 betaald
voor moest worden.
Pas in 1879 verschijnt Veldhuizens naam voor het
eerst in de belastingoverzichten. Aanvankelijk was hij
ƒ 2,25 verschuldigd, maar geleidelijk aan liep dit op tot
ƒ 4 , - in 1885, nog steeds een zeer lage aanslag in
vergelijking met die van de meeste overige Biltse
landbouwers. Of dit nu betekende, dat het bedrijf toen
behoorlijk in het slop zat is door gebrek aan gegevens
niet na te gaan.
Desondanks wist Veldhuizen genoeg bijeen te krijgen
om in 1885 de boerderij en 12 ha land voor ƒ 8.500,te kopen van Copijn. ' Veldhuizen had zich een goede
koop gedaan, want al het volgende jaar was zijn inkomen
zodanig gestegen, dat hij een belastingaanslag van maar
liefst ƒ 13,50 kreeg. Ook de daaropvolgende jaren tot
zijn dood in het voorjaar van 1890 bleef het bedrijf
floreren.
Na hun vaders dood verkochten zijn kinderen de
boerderij voor/ 10.200,-aan de oor-enkeelarts Albert
Huisman, die mogelijk verbonden was aan het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen, dat gevestigd was
in Jagtlust. In november kwam een nieuwe pachter op
de boerderij, H. van Dijk en bij mondelinge huurovereenkomst was met Huisman een pachtprijs van ƒ 450,-per
jaar overeengekomen, een prijs, die in vergelijking met
1826 nauwelijks gestegen was. Of Van Dijk nu een slechte
bedrijfsvoerder was of dat er andere factoren zijn aan
te wijzen is onbekend. In ieder geval ging het niet goed
met de boerderij, hetgeen ook nu weer uit de belastingaanslagen is af te lezen. Deze daalde tot het schamele
bedrag van ƒ 1 - , hetgeen in 1900 met een belastbaar
inkomen van ƒ 550,- vergelijkbaar was.
Spoedig kwam boerderij Jagtlust wederom in nieuwe
handen.
Ditmaal het Gesticht, dat de boerderij in 1899 voor
ƒ 12.000- van Huisman overnam. Later in datzelfde
jaar kocht men nog ca. 12 ha land aan van de toenmalige
eigenaren van Jagtlust, de erven Van Meerland. De
veestapel in datzelfde jaar bedroeg 15 runderen, 26
varkens en één paard.
Na Van Dijks dood in 1906 sloten zijn zoons Roelof
en Gerrit Albert, van beroep houthandelaars en
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veehouders, een nieuw huurcontract met het gesticht,
eveneens voor ƒ 450,-. '8 Merkwaardig is echter, dat niet
zij maar hun moeder in de belastinglijsten de opvolger
van Van Dijk genoemd wordt. De huurders waren
verplicht 9 koeien en 2 pinken op de hofstede te houden.
Bovendien ging de helft van de opbrengst van het
geoogste (en het verplicht gezaaide) winterkoren naar
de verhuurders.

in andere handen, nl. het Ministerie van Sociale Zaken
en Volksgezondheid, dat in 1951 de nieuwe eigenaar
werd. Eenjaar nadat Dirk Doornenbal overleed vertrok
ook zijn zoon naar elders en werd de inmiddels sterk
vervallen boerderij in 1970 aangekocht door de gemeente.
In augustus van datzelfde jaar liet deze de boerderij
afbreken ten behoeve van de bouw van een nieuwe
parkeerplaats.
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Bouwtekening van boerderij Jagtlust in 1969 (GAB, nr. 644)

Ook het Gesucht bleef niet lang eigenaar van de
boerderij. Twee maanden na aankoop van De Varenkamp kocht Baron van Heemstra ook boerderij Jagtlust
en 23,10 ha land voor ƒ 32.000,-. Het merendeel van
het land had echter geen agrarische bestemming. In 1911
werd 8 ha van de grond gebruikt als grasland en 2 als
hooiland. Dit geeft al aan dat de nadruk inmiddels geheel
op de veeteelt was komen te liggen. Inmiddels was er
een nieuwe bewoner op de boerderij bijgekomen, H. van
den Bosch. Of hij door Van Heemstra of door de weduwe
Van Dijk was binnengehaald is onduidelijk. Wel had
zijn komst een gunstig effect op de opbrengst, aangezien
het jaarinkomen vanaf die tijd toenam. Van ƒ 700,- in
1908, steeg het geleidelijk aan naar f 1.400,- in 1915.
Desalniettemin kwam er in 1919 een nieuwe pachter
op de boerderij, de uit Doorn aafkomstige Dirk Doomenbal. Tijdens zijn pachtperiode kwam de boerderij opnieuw
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De Hoeve
De laatste van de vier grote boerderijen is niet zichtbaar
vanaf de Soest dijk se weg, maar ligt in het bos aan de
overzijde van de Varenkamp. Het is bovendien de enige,
die nog als zodanig in gebruik is. Net als van de
Varenkamp is ook van dit pand de historische waarde
erkend, wat ertoe geleid heeft dat het is toegevoegd aan
de Gemeentelijke Monumentenlijst.
De stichting van De Hoeve gaat ver terug in de tijd. De
oudste vermelding is van 1426 toen de hofstede gekocht
werd door Ghijsbert van Limbeeck. In 1445 kwam de
boerderij in het bezit van het klooster Vredendaal. Na
de reformatie werden de kloosterbezittingen in 1586 door
de stad Amersfoort beheerd en beleend. In 1717 werden
de heren van Vianen eigenaars, acht jaar later de Staten
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van Holland. Amersfoort bleef echter de leenheer. Toen
in 1798 de leenverhoudingen door Napoleon werden
afgeschaft werd de leenheer de nieuwe eigenaar. Deze
lieten in 1807 de 'huizinge, hof en hofstede' en ca. 50
morgen (is 46 ha) bouw-, weiland en heetveld veilen.
P.H. van Westreenen van Themaat, de eigenaar van het
naburige landgoed Houdringe, werd v o o r / 9.550,-de
nieuwe bezitter. Gebruiker van de hofstede voor/ 340,per jaar was Arnoldus Elbertse. Uit weer een andere bron
weten we, dat nog vijf mannen en drie vrouwen op de
boerderij woonden.
Toen in 1842 het landgoed Houdringe gekocht werd
doorjhr. J.C.W. Fabricius van Leijenburg maakte De
Hoeve eveneens deel uit van de koop. De boerderij wordt
in de veilingcatalogus omschreven als een ruim bouwmanshuis met stalling voor twaalf koeien en zes paarden,
een schuur, twee vijfroedige bergen, twee goed onderhouden schaapsstallen en ruim 89 ha land. Een pachter wordt
niet genoemd.
In 18 55 liet Fabricius van Leijenburg de oude boerderij,
in gebruik bij Jan van Es, slopen; op 12 juli werd de eerste
steen voor het nieuwe gebouw gelegd. Deze wordt in
1882 omschreven als een solide gebouwd huis met
achterhuis, waarin stalling voor paarden en koeien,
wagenschuur. bakhuis, varkensschuur, twee hooibergen
en schapenschuur. De huishouding van de toen 75-jarige
Van Es telde in 18 57 veertien personen; behalve vrouw,
kinderen en kleinkinderen woonden er een knecht, meid
en jager op De Hoeve.
Var. Es runde tot 1862 het bedrijf samen met zijn
drie zoons (die in de Nominatieve Staat eveneens
landbouwer genoemd worden). De opbrengst was redelijk
te noemen; aan belasting betaalde hij ƒ 4,55 in 1855, ruim
de helft dus van wat Floor op De Spiering betaalde.
Gedurende een aantal jaar verdiende hij nog een extraatje
door wandelaars van een verfrissing te voorzien.
Fabricius van Leijenburg maakte hier echter een einde
aan. De letterlijke tekst van het briefje, gedateerd
5 november 1858, luidt:
'Ikbenom verschillende redenen verplicht de Hoeven
db ik vroeger ter algemene wandeling, en om bij u een
en ander verfrissing te kunnen gebruiken open gesteld
had, geheel te sluiten, zoo dat ik deze extra vergunning
die geheel belangeloos door mij toegestaan was bij
deze intrek, en u waarschuw geen menschen meer
te ontvangen.

Wat de door Fabricius aangevoerde redenen zijn, is
verder onbekend.
Fabricius van Leijenburgs weduwe liet in 1882
Noord-Houdringe, inclusief De Hoeve en circa 35 ha
bijbehorende grond veilen. De nieuwe eigenaar in januari
van het daaropvolgende jaar werd J. de Jong van

Schouwenburg (wiens nakomelingen nog steeds in bezit
van het landgoed zijn).
Pachter was inmiddels G. Legemaat, die jaarlijks
ƒ 300,- betaalde, aanmerkelijk minder dus dan de
mogelijke ƒ 600,- opbrengst, die in de veilingcatalogus
van 1841 genoemd wordt (zelfs Arnoldus Elbertse
betaalde in 1795 meer). Mogelijk is ook hier de lage
opbrengst de reden voor de verkoop geweest. Tweejaar
na de koop werd Legemaat opgevolgd door G van Laar.
Na zijn dood in 1890 runde aanvankelijk zijn
weduwe het bedrijf, vanaf 1899 - waarschijnlijk de zoon Cornells van Laar. De komst van de Van Laars had
mogelijk enkele veranderingen tot gevolg. Door Legemaat
werden waarschijnlijk nog schapen gehouden. Volgens
het overzicht van de veestapel in 1900 waren zij toen
verdwenen. Het houden van schapen bracht na de
eeuwwisseling steeds minder op. Lucratiever was het
om varkens te fokken om aan de groeiende vraag naar
vlees te voldoen. Hiervan waren er 47. Daarnaast
beschikte men over 6 paarden en 21 runderen. Verder
produceerde men meiboter en kaas.
Het merendeel van het land was in gebruik als grasen hooiland (17 ha). Slechts 5 ha werd gebniikt voor
de teelt van granen en 1,5 voor aardappelen en groenvoedergewassen. In 1908 werd er aan extra kamer aan de
boerderij aangebouwd en kwam er een nieuwe stal.
Zeven jaar later werd De Hoeve nogmaals vergroot en
verkreeg zijn huidige vorm. Tevens kreeg toen het
bakhuisje een aanbouw. Ondanks deze veranderingen
bleef de opbrengst van het bedrijf aan de lage kant. Het
geschat inkomen van de weduwe in 1900 was ƒ 1.050,-,
een bedrag dat beduidend onder het gemiddelde inkomen
van De Biltse boeren lag.
Wanneer precies de Van Laars vertrokken is
onbekend. Volgens een adreslijst uit 1937 waren zij toen
inmiddels opgevolgd door Johan Buys. Tijdens zijn
pachtperiode werden erin 1940 een maïskooi gebouwd
en het interieur van de boerderij gemoderniseerd.
Omstreeks 1960 heeft Johan Buys' zoon en sinds
6 jaar ook zijn kleinzoon de bedrijfsvoering op zich
genomen. Sindsdien is er veel veranderd. Niet alleen is
het oppervlak teruggebracht tot 16 ha (de resterende
grond is bebost), maar ook het vee is verdwenen.
Aanvankelijk hield P. Buys nog koeien, maar na verkoop
van de laatste 20 stuks heeft hij in 1973 meegedaan aan
een proefproject van het Ministerie van VROM om het
effect te bekijken van intensieve varkens- en kippenfokkerij in kwetsbare gebieden. Toen dit volgens VROM
negatieve gevolgen bleek te hebben voor het omliggende
landschap zijn de 1.500 varkens en 10.000 kippen
verkocht en heeft de familie zich volledig op de verbouw
van gewassen toegelegd. Asperges ( 1 ha), bomen ( 1,5 ha)
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en snijmaïs (13,5 ha) zijn nu te vinden op de rond de
boerderij gelegen gronden.
Behalve deze vier grote boerderijen, stond er aan de
Soestdijkseweg nog een tweetal zogenaamde keuterijen,
zeer kleine landbouwbedrijfjes. Eén ervan ligt iets
afgelegen van de straat op nr. 119 en één bijnahelemaal
aan het einde op nr. 486. Van beide keuterijen zijn helaas
nauwelijks gegevens te vinden, zodat ik hun geschiedenis
slechts zeer summier kan samenvatten.
Op 29 december 1857 deed jhr. Hendrik van den
Bosch van Jagtlust aangifte van stichting van een woning.
Over bewoners of de functie van de 'woning 'worden geen
nadere mededelingen gedaan. Iets meer gegevens
verschaft de veilingcatalogus en bijbehorende kaart van
1882 (toen Jagtlust en Meijenhage verkocht werden door
de weduwe van Hendrik van den Bosch).2 Hierin wordt
genoemd een bouwmanswoning met grote schuur en
best wei- en bouwland. De woning en een deel van de
schuur werden voor ƒ 1,25 per week verhuurd aan
'Mozart', de 6,5 ha grond aan J. van Wichen (de Biltse
molenaar). Wie deze 'Mozart'vs,, is niet bekend, mogelijk
een personeelslid van Van den Bosch. Wie de nieuwe
eigenaar werd is onbekend. In ieder geval was het niet
Copijn, die in 1885 zowel Jagtlust als de gronden van
de latere De Varenkamp had gekocht. Wel kreeg het
boerderijtje blijkens een op het dak aanwezig jaartal in
1885 een opknapbeurt.
In 1900 liet J.B. Groenewegen een wo ning bouwen
op de hoek van de Soestdijkseweg - Groenekanseweg,
alwaar tevens een nieuwe boomkwekerij kwam. Vanaf
die tijd of kort daarna werd het boerderijtje bewoond
door knechten van Groenewegen en de grond in gebruik
bij de kwekerij. In 1909 woonde hier bijvoorbeeld D.G.
de Gooijer van beroep boomkwekersknecht.
Na jarenlange leegstand werd het boerderijtje
omstreeks 1982 gekraakt. Dit is een doorn in het oog
van de huidige eigenaar, het RIVM, die het boerderijtje
het liefst zo snel mogelijk tegen de grond ziet. In 1989
lieten zij door Bouw-en Woningtoezichteen onderzoek
doen, omdat zij het pand onbewoonbaar wilden laten
verklaren. De toestand van de boerderij werd echter over
het algemeen redelijk beoordeeld met uitzondering van
de dakconstructie en dakbedekking. Het advies van
Bouw- en Woningtoezicht zal dan ook een grote
teleurstelling voor hen geweest zijn. Geen onbewoonbaarverklaring, maar vernieuwing van het dak. Dit advies
is zoals te verwachten was tot op de dag van vandaag
- zo het al ooit gebeuren zal - nog niet is uitgevoerd.

Over het ontstaan van deze keuterij valt maar weinig
met zekerheid te zeggen. Volgens de Monumenteninventarisatie van De Bilt werd het omstreeks 1865 gebouwd.
In de registers van gebouwde eigendommen wordt
omstreeks die tijd echter geen nieuw- of verbouw in die
buurt gemeld. Wel deed jhr. P.J. Bosch van Drakensteyn
op 1 mei 1877 aangifte van stichting van een woning op
de Soestdijkseweg (perceel A 283) .
Niet duidelijk is of dit de keuterij is, aangezien Bosch
van Drakensteyn meer woningen op dit stuk weg had.
Zeker is in ieder geval, dat Hofstede zeker vijftig jaar
op het boerderijtje woonde. Al in 1947 wordt hij genoemd
als pachter. Het boerderijtje was toen nog eigendom van
de familie Bosch van Drakensteyn, die het in 1953 op
een veiling te koop aanbood. Koper was Hofstede, die
er destijds een klein boerenbedrijfje uitoefende.

Noten
1.

GAB, inventarisnr. 159, nr. 356 en inventarisnr. 160,

2.

GAB, nr. 647 (Houdringe Archief), 2.07.

3.

Omschreven als 'Een Hofstede omtrent

nr. 530.

Spieringweg.'
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GAB, nr. 647, 5.03.

4.

GAB, nr. 647, 6.01, p. 14, 16-18.

5.

K.B. Nanning meent in Houdringe.

Historie van een

Biltse buitenplaats (De Bilt 1987), p. 39, dat de boerderij
in 1872 verkocht werd, aangezien op een kaart van
het landgoed uit 1886 een streep staat door de boerderij
met het jaartal 1872 erbij. In de kasboeken van het
familie-archief van de Van Boetzelaers wordt De
Spiering in ieder geval genoemd van 1889 t/m 1897
en een overzicht van het kadaster van 1894 noemt
Constantia Fabricius en haar kinderen als eigenaren
(RAU, inventaris 3 0 1 , nrs. 9 en 34).
6.

Hetgrafvan Jochem Flooren Andrea Bos is nog steeds
aanwezig op de begraafplaats bij de Dorpskerk aan
de Dorpsstraat.

7.

Belastinggegevens (ook van de hierna genoemde
landbouwers) zijn te vinden in het GAB, nr. 283 en
verder.

8.

RAU, inventaris 3 0 1 , nr. 9.

9.

Overzichten van vee in 1899 tot en met 1901 en de
verbouw van gewassen van 1911 en verder zijn
gevoegd bij de Landbouwverslagen, GAB, nr. 513.

10.

Bouwaanvraag van 1885, GAB, nr. 3 6 1 ; koop- en
huurcontracten, RAU, inventaris R29-43, nrs. 2, 3, 6.

11.

Ook de toekomst van de keuterij op nr. 486 is onzeker
nu de bewoner C. Hofstede in 1993 vertrok en het pand
sindsdien te koop wordt aangeboden.

Houdringe,

meteen Mergen Zoo Boomgaard als Weijlandaan

12.

GAB, inventarisnr. 166, nr. 57.
Meer over het ontstaan van uithoven kunt u lezen in
de artikelen van Tjitse Langerveld, 'Het
Oostbroek,

bakermat

klooster

van De Bilt''m. De Biltse

Grift
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nr. 7 (1994) p. 9-19 en van P.H. Damsté,'"De Uithof"
in: Jaarboek Oud-Ut/scht{ötrech^968),

30.

p. 143-161.

schijnlijk genummerd B 95, maar dit nummer wordt

13. Deze gegevens zijn ontleend aan J.W.H. Meijer,
Jagtlust van uithof tot gemeentehuis

(De Bilt 1974).

Adreslijst 1909. In 1890-1891 was het boerderijtje waar-

31.

niet genoemd in de betreffende adreslijst.
GAB, nr. 361.

14. Vanwege de beperkte ruimte leent dit artikel zich niet
om hier een opsomming van te geven. Binnenkort wordt
waarschijnlijk het bovengenoemde boekje over Jagtiust
van Meijer in zijn geheel-mettoevoeging van nieuwe
gegevens - opgenomen in De Blitse Grift. De naam
Jagtiust, of beter gezegd Jachtlust, kreeg het landgoed

Naschrift

trouwens pas in 1762 toen het gekocht werd door
Comelis van der Hoop, domheer te Utrecht, die het
goed tot 1779 in zijn bezit had. Daarvoor heette het
Zijlwij(c)k. Hoewel in oude documenten wel vaker zo
genoemd, was het Jan Boissevain, in 1892 eigenaar
geworden, die het landgoed pas 'officieel' Jagtiust
noemde. Op de oprijlaan liet hij namelijk hardstenen
palen plaatsen met daarop 'JAGT' en 'LUST'.
15.
16.

RAU, inventaris R51-18, nr. 981-a.
GAB, nr. 401, Nominatieve Staat der mannen, vrouwen,

Na het inleveren van dit artikel bleek dat er in het
Houdringe-archief nog wat stukken zijn die iets meer
vertellen over de vroegste geschiedenis van'DeSpering'
(GAB 647, nrs. 7.02 en 7.05).
In 1650 kwam 'De Spiering' in handen van Claes
Willemz. de Goijer. Zijn erven verkochten de boerderij
aan de familie De Roij, die het dus in 1734 doorverkochten aan Catharina van Heusden,de weduwe van Johan
de Mamuchet van Houdringe.

kinderen en dienstboden binnen de gemeente, 1857
en 1859, nr. 173b.
17.

ED.

De gegevens overde diverse verkooptransacties zijn
te vinden in de inventarissen R29-43, nr. 2,4,6 en R32,
nr. 991.
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RAU, inventaris R51-18, nr. 981-a.

19.

Deze gegevens zijn ontleend aan P.H. Damsté, 'De
Hoeve'teBilthovenin:

JaarboekOud-Utrecht^lQ,

p. 59-67.
20.

GAB, nr. 647, 7.18.

21

P.H. Damsté, Bevolking en bebouwing

vanDeBilten

Bilthoven in 1795 {De Bilt 1971, 2e dr.).
22.

Op p. 22 van de veilingcatalogus wordt geschreven,
dat het perceel bij de eigenaar in gebruik is, doch dat
debouw-endriestlanden bij verhuur ruim ƒ 6 0 0 - p e r
jaar kunnen opleveren. Mogelijk was de gebruiker van
De Hoeve in ruil voor diensten en/of door het afstaan
van een deel van de opbrengst geen pacht verschuldigd.

23.

GAB, nr. 647,6.02. Eigenaardig is echter, dat de nieuw-

24.

GAB, nr. 401, Nominatieve Staat der mannen vrouwen,

bouw niet is vermeld in de daarvoor bestemde registers.
kinderen en dienstboden binnen de gemeente, 1857,
nr. 48.
25.

GAB, nr. 647, 3.06.

26,

GAB, nr. 647, 6.02.

27.

De opbrengst van 40 koeien in 1899 was respectievelijk

28.

GAB, inventarisnr. 165, nr. 539. De bouwgegevens

150 en 3800 kg.
van 1915 en later zijn te vinden in de dossiers van
bouw- en woningtoezicht.
29.

RAU, inventaris R33, nr. 991. In de opsomming aan
het slot van de catalogus wordtalleen gesproken van
een schuur voor de landbouw.
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Rectificatie.
Tj. Langerveld
Naar aanleiding van mijn artikel in De Biltse Griftnr. 1
over Het klooster Oostbroek, bakermat van De Bilt,
heb ik van een onzer leden, de heer A.H. Holtz een
aanvulling ontvangen betreffende de 'zwartetournosen'.
Ik had op pagina 11, op de vierde regel van boven, in
de rechter kolom, geschreven: '...Aleyd van Lopick 108
pond zwarte tournooizen (turven)... 'Achter turven had
ik in mijn manuscript een vraagteken gezet, maar die
was bij het drukken weggevallen.
Dank zij de heer Holtz is mij nu bekend dat het
geldstukken waren. Ik citeer: 'De belangrijkste aanmuntingen in de Noordelijke Nederlanden staan op naam van
de bisschop van Utrecht. Deze munten werden geslagen
uit zilver van een zeer laag gehalte. Ze werden daardoor
in het gebruik spoedig zwart. Hun bijnaam was dan ook
"zwarte tournose'".
De waarde van een pond kon van land tot land
verschillen. In bovengenoemd geval was in die tijd 1 pond
= 20 schellingen = 240 penningen. Dus de 108 pond die
Aleyd van Lopick aan het Vrouwenklooster schonk moet
ongetwijfeld een groot bedrag geweest zijn.

Vertaling
De oproep van de redactie om een goede vertaling te
maken van een brief van Margare tha van Parma, heeft
slechts één reactie opgeleverd. De heer J. Winnips leverde
een vertalingen won daarmee automatisch de uitgeloofde
prijs.

9 maart 1566
vertaling J. Winnips
Zeereerwaarde man Gods, bijzonder goed vriend, innig
geliefde,
Heden hebben wij bericht ontvangen van het overlijden van
de abt van Oostbroek, nabij Utrecht, waarbij de prior en de
religieuzen ons verzocht hebben, zo spoedig mogelijk te
mogen worden voorzien van een andere prelaat, hetgeen
wij ook daadwerkelijk wensen te realiseren. Vandaar nu ons
schrijven aan U, geliefde, opdat gij U zo spoedig mogelijk
vervoegd bij het voornoemde conventen u aldaar grondig
informeert over de levenswijze, de omgang en de leiding
van de religieuzen ter plaatse en over degene onder hen
die de beste, bekwaamste en meest gekwalificeerde zou
zijnomtotde voornoemdeprelatuuraangezochten verheven
te wordenen vooral ook over de geschiktheid van broeder
ChristoffelAlbertus, waarbij U ons Uw werkwijze en informatie
schriftelijk, enzoals het behoort, gesloten en gezegeld toe
stuurt, daarnaast (zonder eigenbelang) Uw advies en
aanbeveling mededelend betreffende degene onder de
voornoemde religieuzen die naar Uw inzicht de voorkeur
behoort te krijgen voor de genoemde prelatuur, daaraan
toevoegend de namen van enkele andere religieuzen, om
daarna de voorziening te treffen die men passendzal vinden.
En opdat intussen het voornoemde godshuis correct wordt
geadministreerd'steltu de genoemde broederAlbertus aan
tot administrator daarvan, zoals hij tot nu toe geweest is.
Zeereerwaarde in God, bijzondergoede vriend, innig geliefde,
God zij met U.
Gegeven te Brussel, 9 maart 1566.
w.g. Margaretha.
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