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Bij de foto op de omslag:
Het Nederlandse touringteam de Flamingo's, met leden van de Stichtsche Cricket Club en de Engelse Free Foresters
bijeen voor een friendly game in de tuin van Zomerland. In het midden de oprichter van de Stichtsche Cricket Club de
oude heer Jhr. Van Fets van Goidschalxoord. Achteraan achtste van links Dé Kessler. Vooraan rechts zijn broer Fonny.
Archief Yvonne Krayenhoff - Kessler.
Zie artikel „100 Jaar Stichtse Cricket en Hockey Club (SCHC) 1906-2006."
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De Bilt op topografische kaarten van rond 1905 - Kees Floor
Kent u de gemeente goed? - tekst Ard Barendsen
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Van de redactie
In De Biltse Grift van mei 1996 werd een geheel nieuwe redactie aan u voorgesteld. Van die toenmalige redactie was tot nu
toe Co Winnips, onze corrector, degene die vele slordigheden van auteurs en redactie nauwlettend corrigeerde. Co wil meer
zelf gaan schrijven en dat is hem van harte gegund. Wij vertrouwen dat onze nieuwe corrector, Corry van der Hoeven ons
even streng op de vingers zal tikken als Co deed.
Het eerste artikel, met de titel De Bilt op topografische kaarten van rond 1905 van Kees Floor, behandelt de Grote
Historische Atlas Utrecht. Van topografische kaarten die oorspronkelijk rond 1905 zijn uitgegeven verscheen eind 2005
een herdruk. Belangrijke bakens op de atlas destijds waren spoorwegen, wegen, tolhuizen, forten, molens, polders en
boerderijen. Alleen uit deze opsomming blijkt al hoezeer het landschap sindsdien is veranderd, veel objecten en polders zijn
reeds verdwenen. In Kent u de gemeente goed? staat de oplossing van de vorige puzzel en volgt een nieuw detail van een
woning. In het tweede artikel gunt Jelle van der Zee ons in 100 Jaar Stichtse Cricket en Hockey Club (SCHC) een kijkje
in de vroege ontwikkeling van het 100-jarige SCHC, namelijk in de periode 1916-1926. De auteur was destijds keeper
van het eerste elftal en coach en is lid van de redactiecommissie van het dit jaar verschenen lijvig boekwerk Het Wonder
van Bilthoven over 100 jaar cricket en hockey. Verrassend is het te ontdekken dat op het huidige Heidepark vroeger een
exercitieterrein van het Kamp De Bilt was, waarop de eerste Bilthovense sticks als Utrechtse Gemengde Hockey Club
gekruist werden. Monumenten in De Bilt is deze keer Dorpsstraat 25, het vroegere gemeentehuis annex postkantoor én
politiebureau. Lies Haan vertelt in De Leyen deel 3 over de verdere ontwikkeling van deze wijk. Allerlei instanties maakten
zich begin jaren 70 zorgen over de planning, maar ook diverse particulieren hadden hun bedenkingen. Zo werd er op
gewezen dat de wijk in de aanvliegroute van Soesterberg lag -indertijd was er een squadron Amerikaanse jachtvliegers
gevestigd en ook de Koninklijke Luchtmacht maakte veel gebruik van het vliegveld met straaljagers. Ook de NS, Provinciale
Staten, Provinciale Waterstaat en de Provinciale Utrechtse Stichting voor Welzijnsbevordering bemoeiden zich ermee! Verder
was er nog een Actiegroep De Leyen die tegen de gemeentelijke en provinciale bebouwings- en wegenplannen was.
De redactie wenst u veel lees- en kijkplezier
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DEBILTOP

TOPOGRAFISCHE KAARTEN VAN ROND 1905
Kees Floor

Eind vorig jaar verscheen een herdruk van
topografische kaarten die oorspronkelijk rond
1905 zijn uitgegeven. Reeds eerder kwamen
atlassen op de markt met oudere kaarten van
rond 1850 en recente kaarten uit 2003 of 2004.
Vergelijking van de kaarten toont een beeld
van de veranderingen en ontwikkelingen in de
gemeente.
De nieuwe uitgave kwam uit onder de naam
Grote Historische Atlas Utrecht. De meeste
delen van de huidige gemeente De Bilt
werden verkend in 1885 en 1887. De kaarten
werden vervolgens nogal eens herzien. Voor
de atlas werden uitgaven gebruikt van 1901
respectievelijk 1902. D e dorpskern van De Bilt
- de kaart spelt de Bildt - en het noordelijkste
puntje bij Hollandse Rading - nog niet op de
kaart - waren eerder verkend in 1872, maar de
herdrukte exemplaren dateren uit 1910.
Spoorwegen
Voordat zo'n kaart werd uitgegeven, keek men
kennelijk wel even of alles nog klopte. Zo
vinden we in die uitgave ook reeds de Locaal
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Spoorweg van Station De Bilt (sinds 1917
Bilthoven genoemd) naar Zeist; de eerste trein
naar Zeist reed in 1901. Daarnaast tonen
de kaarten uiteraard de eerder aangelegde
spoorwegen: de Centraal Spoorweg naar
Amersfoort, geopend in 1863 en de Ooster
Spoorweg naar Hilversum, waaraan m e n rond
1869 begon te werken.
D e kaarten van vijftig jaar eerder werden
gebundeld in de Grote Historische Atlas van
Nederland. D e verkenningen in de toenmalige
gemeenten Maartensdijk, Westbroek,
Achttienhoven en De Bilt vonden plaats
in 1847 en 1849. In die jaren waren de
spoorwegen in die gemeenten nog onbekend.
Wel vinden we op de kaart iets verder naar het
zuiden door Bunnik de Rijn Spoorweg UtrechtArnhem, die in 1845 was voltooid.
Wegen en tolhuizen
De Dorpsstraat (vanouds Steenstraat) was rond
1905 de enige bestrate weg in de gemeente.
Daarnaast waren er verscheidene wegen met
een ander soort verharding, zoals de wegen naar
Soestdijk, Amersfoort, Utrecht, Hilversum en
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Bunnik. Daar hing dan wel een prijskaartje
Laan wordt aangeduid als Eijckensteinse
aan: er moest tol betaald worden. D e kaart
Notabelen en bekende Nederlanders werden
van rond 1905 toont twee tolhuizen op de
nog niet vernoemd: de namen van Koningin
weg naar Soestdijk, het ene op de hoek
met de Groene Kansche Dijk, het andere ?
ver noordelijk bij het tegenwoordige
«4
restaurant D e Kuuk.
•A4-O o k de weg van Utrecht naar
\ :>c'
Maartensdijk had twee tolhuizen: het
>'Kene aan de zuidkant op de toenmalige
grens tussen de beide plaatsen, het
andere op de hoek met de Dorpsweg.
Verder was er in Westbroek een tol aan
•.'•'•'.'. .. '.'?:'• y'M;,nïfciB<:
de Kerkeindsche Dijk naar Utrecht. O o k
tussen Achttienhoven en Achterwetering
aan het westelijke uiteinde van de huidige
Achterweteringseweg, moest betaald
worden. In het noorden van de gemeente
De Bilt vinden we het woord Tol nog
op de Gezichtslaan ter hoogte van
boerderij De Middag en op de hoek van
V .S: : IMf"v<4ä"' J i
de Praamgracht (Maartensdijkse Weg) en
de Grintweg (Vuursche Steeg). Tenslotte
w e r d tol g e h e v e n o p de B u n n i k s e w e g o p

Kaartfragment uit Grote Historische Atlas Utrecht, met onder andere
Bildtsche Vaart (Biltse Grift), Hessensteeg (Hessenweg), Watersteeg
(Waterweg) en Groene Kansche dijk (Groenekansetueg).

de hoek met de Hoofddijk, op de kaart
aangeduid als Oer weg.
Wegen waren rond 1905 nog vaak stegen of
dijken: Hessensteeg, Watersteeg, Tolakkersteeg
en Groene Kansche Dijk. D e Eijckensteinse

Wilhelmina, Dr. Welffer, Jan Steen en de
burgemeesters Huydecoper en D e W i t h zijn op
de kaart dan ook niet te vinden. De Kerkdijk
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liep door in Achttienhoven, de weg van
Westbroek naar Utrecht heette Kerkeindsche
Dijk; die van Maartensdijk (op de kaart ook
aangeduid met Oostveen) naar Utrecht heette
Tolakkersteeg. De Dwarsweg kwam uit op de
Soestdijkseweg. De Kooldijk liep door langs
de zuidkant van de Gelderpolder, waar nu het
Geldersepad loopt. Op de overzichtskaart die de
gemeente De Bilt uitgeeft is dat overigens nog
steeds het geval.
Transport vond rond 1905 niet alleen plaats
over de weg, maar ook over water. Elke kern had
zijn eigen vaart: Het zwarte water (naar Blaauw
Kapel), Kerkeindsche vaart (naar Westbroek),
Achttienhovensche vaart, Achterweteringsche
vaart, Maartensdijksche vaart en Biltsche vaart,
nu bekend als Biltse Grift.
Forten
De forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
zijn alle terug te vinden op de kaarten van rond
1905. Wel betrof het hier staatsgeheim: binnen
de fortgrachten zijn geen details afgebeeld
en is alles wit gelaten, zodat de forten extra
opvallen. Binnen de 'witte' militaire zone van
Fort Blauwkapel staat het dorp Blaauw Kapel
overigens wel op de kaart. De witte vlekken
zijn van de huidige topografische kaarten
verdwenen, maar in de Foto-atlas Utrecht met
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beelden uit 1989 zijn ze nog steeds te zien bij
de belangrijke militaire terreinen. De forten zijn
daar dan al niet meer bij. Het verkeer moest
rond de eeuwwisseling nog zuidelijk om het
Fort De Bilt heen; de weg dwars door het fort
werd pas veel later in 1930 geopend. De werken
bij Grifiestein werden aangelegd in de Eerste
Wereldoorlog en staan dus nog niet op de kaart.
Vergelijking met de uitgave van rond 1850 laat
zien dat men toen kennelijk minder hechtte
aan militaire geheimen. Wel was het aantal
forten beduidend kleiner; alleen de forten uit de
eerste bouwperiode 1816 - 1824 staan op die
oudere kaart. Uit die eerste periode stammen de
forten De Bilt (in Utrecht op de grens met de
toenmalige gemeente Maartensdijk), De Gagel
(in Achttienhoven op de grens met Westbroek),
De Klop (in Zuilen op de grens van Westbroek),
Vossegat (in Utrecht op de grens met De Bilt)
en Blauwkapel (gemeente Maartensdijk). De
op de oudere kaarten van rond 1850 nog
ontbrekende forten van de vooruitgeschoven
fortenlinie werden gebouwd in de periode
1868-1871. Het betreft de Forten Voordorp en
Ruigenhoek (beide gemeente Maartensdijk).
Fort Hoofddijk, destijds gemeente De Bilt,
thans botanische tuin van de Universiteit
Utrecht, is nog weer iets jonger: van 1879.
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Molens
Molens vormen opvallende objecten in het
landschap. Ze kunnen de verkenners die de
kaart destijds maakten, niet zijn ontgaan.
Zo zijn de symbolen van korenmolens De
Kraai in Achttienhoven en De Groene Kan
in Groenekan op de kaart van rond 1905
terug te vinden.. O p de plek van De Kraai
staat een molen sinds 1877. De Groene Kan
dateert vermoedelijk van 1853 en heet sinds de
voltooiing van een restauratie in 1941 Geesina,
naar de vrouw van de toenmalige molenaar.
Verder vinden we de in 1966 afgebroken
korenmolen D e H o o p in Maartensdijk op de
plaats waar al een molen stond sinds 1546. Een
molen in D e Bilt ontbreekt. Vanaf 1871 stond
er een met de naam Het Gemeen Belang op de
hoek van de Hessenweg en de Looydijk, maar
hij brandde afin 1889.
De Kraai en De Groene Kan zijn te nieuw om
op de kaarten van rond 1850 voor te komen.
De H o o p is er wel op terug te vinden. In
De Bilt zouden we op die oudere uitgave van
de topografische atlas eveneens een molen
verwachten. Het Gemeen Belang stond
voor 1870 namelijk aan de Utrechtseweg ter
hoogte van de ingang van het huidige Van
Boetzelaerpark, maar deze is de verkenners
mogelijk ontgaan.

Grift

september 2006

Naast de korenmolens zijn er ook een aantal
poldermolens op de kaarten ingetekend: vijf
in Westbroek en twee op de grens met Zuilen.
Polders
H e t oorspronkelijke De Bilt lag in het
overgangsgebied tussen de Utrechtse Heuvelrug
en het Maartensdijkse slagengebied. H e t aantal
polders was daardoor beperkt. D e huidige
topografische kaarten noemen zelfs niet een
polder. Rond 1905 was dat anders; we vinden
op de kaarten van die tijd tussen Utrecht en
De Bilt en ten zuiden van de Utrechtseweg
Waterschap de Biltsche en Zeister Grift. Net ten
zuiden van de gemeente, in een gebied dat nu
deels onder Utrecht valt en deels onder Zeist,
was er nog Waterschap De Bisschops Wetering.
Als we het gebied van Maartensdijk,
Achttienhoven en Westbroek erbij betrekken,
was het aantal polders aanzienlijk groter. D e
kaart toont direct ten westen van Waterschap
de Biltsche en Zeister Grift de Voorveldscke
polder, waarin tegenwoordig een camping,
sportvelden en de Utrechtse wijk Voordorp
liggen. Ten noorden daarvan lag het Waterschap
Maartensdijk, met daarin Achterwetering. In
Achttienhoven vermeldt de kaart Waterschap
Achttienhoven met daarin de Gagel, nu
natuurreservaat, en Bolder Rozendaal, thans
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Kaartfragment uit Grote Historische Atlas Utrecht, met onder
andere Waterschap de Biltsche en Zeister Grift en de Voorveldsche
polder. Verder zijn de Centraal Spoorweg Utrecht-Hilversum en
de spoorlijn van Blauwkapel naar Station Maliebaan ingetekend.
Binnen de forten Blauwkapel, Voordorp, De Bilt en Hoofddorp
ontbreekt het detail; dat was militair geheim. Het dorp Blaauw
Kapel is wel gedetailleerd ingetekend

7

0

volgebouwd en een deel van Overvecht.
De meeste polders liggen echter in
Westbroek: Polder Buitenweg (nu gemeente
Maarssen), Polder Binnenweg (nu deels
gemeente Maarssen), Westbroekse binnen den
molenpolder, Polder het Huis te Hart en De
Veenwaarts buiten den Molen polder.
Vergelijking met de recente topografische
kaart toont een aantal verschillen. N a m e n
met Waterschap erin komen niet meer
voor. Van Waterschap Maartensdijk resteren
de Persijnpolder, de Gelderpolder, de
Ruigenhoekse polder en Polder de Hooge
Kamp. Waterschap Achttienhoven is
uiteengevallen in Polder Achttienhoven,
Polder de Kooi en Polder de Gagel. H e t
gedeelte van de Westbroekse binnen den
molenpolder ten noorden van de Kerkdijk
heet nu Polder Westbroek, de rest is
Molenpolder. Kerkeindse Polder is de
nieuwe naam voor De Veenwaarts buiten den
Molen polder.
Buitenplaatsen en boerderijen
De Bilt is met zijn ligging aan het begin
van de 'Stichtse Lustwarande' altijd rijk
gezegend geweest met landgoederen
en landhuizen. O o k boerderijen waren
er overal in de huidige gemeente. D e
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beslissing of ze op de kaart ingetekend werden
was echter min of meer arbitrair. D e boeken
met informatie over de historie van De Bilt
noemen er meer dan er op de atlas staan.
Vollenhove kreeg op de kaart van rond 1905
een vermelding als Voorname buitenplaats'.
Verder worden in De Bilt onder meer genoemd:
Den Eik, Berkenhove (afgebroken in 1990),
Beerschoten, Houderingen, Oostbroek, Aremberg
(geschreven met driepoot; afgebroken in
1928) en Jachtlust. In de toenmalige gemeente
Maartensdijk vinden we Voordaan, Eijckenstein,
Rustenhoeve en Persijn. Niet te vinden zijn de
namen Sandwijck en Sluishoef aan de zuidkant
van de Utrechtseweg. Ook Het Klooster staat er
niet op, maar wel is het Meteorologisch Instituut
vermeld; het K N M I verhuisde dan ook naar D e
Bilt in 1897.
Slechts weinig namen van boerderijen hebben
de periode van ongeveer honderd jaar tussen
de uitgave van rond 1905 en de meest recente
editie van de topografische kaarten kunnen
overbruggen. In Westbroek komt alleen De
Lindeboom aan de Groene weg (thans gemeente
Maarsen) op de grens met Zuilen op beide
uitgaven voor. In Achttienhoven staat 't Veldhuis
in de Polder de Gagel ou beide kaarten; de
boerderij ligt nu in de gemeente Utrecht. O o k
Beukenburg en D'Eijckelkamp aan de Nieuwe
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Wetering vinden we tweemaal terug, evenals de
Boschoeve (Bossehove) in Groenekan.
Als een boerderij van de kaart is verdwenen,
betekent dit niet noodzakelijkerwijze dat
de bebouwing weg is. Zo is Koleveld aan de
Voordorpse Dijk in de recente atlas niet meer
opgenomen, maar de naam is op de huidige
manege nog steeds te lezen. O o k Landlust aan
de Groeneweg toont zijn naam duidelijk en
De Hoeve aan de Soestdijkseweg is evenmin
verdwenen.
Tot slot
De atlas toont uiteraard veel meer dan hier is
beschreven. Alleen de huidige gemeente D e Bilt
kwam aan bod, aangevuld met gebieden die
vroeger deel uitmaakten van De Bilt of van een
van de daarmee gefuseerde gemeenten. Daar en
ook elders in Utrecht, valt op de atlassen nog
genoeg te ontdekken.
Namen die letterlijk zijn overgenomen van de kaarten m de
atlas van rond 1905, zijn cursief gedrukt, evenals de namen
van de gebruikte atlassen.

Atlassen:
•
•
•

Grote Historische Atlas Utrecht. Uitgeverij
Nieuwland, Tilburg 2005.
ANWB Topografische Atlas; Utrecht
Flevoland. ANWB, Den Haag 2004.
Foto-atlas Utrecht, Robas/Topografische
Dienst, 2004.
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Kent u de gemeente De Bilt goed?

KENT UDE GEMEENTE DE BILT

GOED?

TEST UZELF

" * 2 * ~5 ï ï
•HB
Op welk adres treft u dit detail aan ?
Mocht u het niet weten, trek er eens opuit; goed voor uw gezondheid en kennis van het dorp.
In de volgende aflevering zal de redactie u de juiste plaats onthullen.

De foto in ons juninummer betreft 2e Brandenburgerweg 77.
Hebt u het herkend / gevonden ?
72
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100 JAAR STICHTSE CRICKET EN HOCKEY CLUB (SCHC)
1906-2006
Jelle van der Zee
De Bilt Station wordt Bilthoven, Bilthoven wordt villapark en er komt
een cricket-oval. Maar de oude Hollandse hockeyspelregels vormen een
breekpunt.

De grote Bilthovense jongensdroom: 'The Oval' in je
Archief Familie Labouchère

Dat De Bilt-Station op zeker een half uur
lopen van De Bilt ligt, bezorgt bezoekers en
plaatsgenoten veel ergernis, waardoor in 1916

het eerste gerucht gehoord wordt
voor een betere naam. Ook gaat het
met de villabouw ten noorden van
de spoorlijn dermate crescendo dat
projectontwikkelaars in hun met
goud bedrukte brochures lyrische
teksten lanceren over „.. .deze
magneet voor allen, die gezondheid,
kalmte en rust zoeken." De gemeente
doet er nog een schepje bovenop
door het Heidepark aan te kopen
en lucratief te bestemmen als het
zesde noordelijke villapark in het
nieuwe dorp Bilthoven... Halverwege
de Gezichtslaan gaat dan ook
achtertuin.
nog een vermogende cricket- en
voetbalinternational zo ver, dat hij
achter zijn nieuwe villa een complete cricketoval laat aanleggen!
De hockeyers hebben op het exercitieterrein
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ogenschijnlijk nergens last van. Onder de naam
'Utrecht' worden de heren in 1921 eindelijk
eersteklassers en winnen ze zelfs in 1924 met
de sinaasappelbal de nationale hockeydag op
Waalsdorp! Maar de vermaledijde nieuwe
Engelse spelregels brengen 'Utrecht' in 1925 op
de rand van de afgrond: op tien spelers na hangt
iedereen z'n stick aan de wilgen. Het einde
nabij?
De Bilt-Buiten, Biltwijk, Bilthof of De BiltHoog?
Het dorpje, dat langzaamaan ten noorden
van de belangrijke spoorlijn Utrecht-Zwolle
ontstaat, wordt sinds 1863 aangeduid met de
naam De Bilt-Station. Deze naam blijkt echter
voor verwarring te zorgen. Mensen die in De
Bilt op bezoek gaan, blijken regelmatig de trein
naar De Bilt-Station te nemen en omgekeerd
nemen mensen die in De Bilt-Station willen zijn
vaak, in Utrecht de tram naar De Bilt.
Om deze reden wordt in 1917 besloten de naam
van het nieuwe dorp te veranderen. Tijdens
een raadsvergadering op 23 mei 1917 worden
diverse namen voorgesteld, waaronder De BiltBuiten, Biltwijk en De Leyen. Uiteindelijk
wordt gekozen voor de naam Biltsche Duinen.
Deze naam stuit echter op bezwaar van de
Spoorwegen. Daarom wordt op 11 oktober
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1917 een nieuwe raadsvergadering aan de
naamgeving van het dorp gewijd. In deze
vergadering worden wederom diverse namen
besproken, zoals Leyenhoven, De Bilt-Hoog
en Bilthof. Een meerderheid van de raad gaat
uiteindelijk akkoord met de naam Bilthoven,
voorgesteld door het raadslid dokter Melchior.
Aan hem is de Melchior-bank op de kruising
van de Nachtegaallaan en de Vinkenlaan gewijd.
Voor insiders de eerste Stichtsche hangplek!
Bilthovense arbeiders op het Jodenkerkhof
Het is overigens niet allemaal rozengeur en
maneschijn in het nieuwe Bilthoven. Langs de
Julianalaan en achter de Vinkenlaan ligt een
terrein dat het Jodenkerkhof wordt genoemd.
Sinds 1600 mogen Joden, die uit Spanje en
Portugal zijn gevlucht voor de inquisitie, zich
vestigen in Nederland. Maar het duurt tot 1749
eerdat in Utrecht een Joodse Gemeente wordt
toegestaan. In 1797 wordt door de Utrechtse
'Commissie tot de Heydevelden' ten noorden
van De Bilt een begraafplaats toegewezen,
waar overigens in 1806 maar één kind wordt
begraven. Bij dit afgelegen Jodenkerkhof, later
ook Jodendom genoemd, staan 15 eenvoudige
huisjes die in 1876 'in een lange rij' zijn
gebouwd, mogelijk als herstellingsoordje van
een kerkgenootschap, en het eerste kerkje van
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Bilthoven! Maar het wordt de armenbuurt van
Bilthoven. Onze terreinknecht uit de twintiger
jaren, Rinus Hofstede, komt er vandaan.
De woningen in deze arbeidersbuurt steken
af bij het nieuwe villadorp in opbouw. D e
'Broederschap in Christus', geestverwanten van
Kees Boeke, neemt het op voor de arbeiders
die daar wonen en bekritiseert de 'schandelijke
woningtoestand te Bilthoven' in haar
tweewekelijkse 'Gemeenschapsblad', dat huis
aan huis verspreid wordt in heel Bilthoven.
Samen met de Utrechtse Bouwassociatie wordt
in 1922 de 'Stichting tot Verbetering der
Volkshuisvesting' opgericht, met het doel in
Bilthoven woningen voor minvermogenden te
bouwen. O p het terrein van het Jodenkerkhof
bouwt de stichting zes woningen. Meer zijn
het er niet geworden. Al in 1925 strandt het
initiatief van de stichting: het geld ontbreekt
om het aangekochte terrein vol te bouwen.
De gemeente koopt later het Jodenkerkhof en
omgeving aan, sloopt alle huizen en vestigt er
uiteindelijk het winkelcentrum De Kwinkelier.
Een domper op beter hockey op de heide
Nadat in het seizoen 1914-1915 het Bilthovense
herenelftal als derde eindigt, bereikt het team
zowel in 1916 als in 1917 de vierde plaats
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van de afdeling. Een grote domper op de
enthousiaste groei en bloei van de Utrechtse
Gemengde Hockey Club is het in 1916
plotseling overlijden van voorzitter en animator

Het damesteam van 'Utrecht' dat in 1914 kampioen
van Nederland wordt. Let op de hoedjes, de shawls en
de lange rokken met een bies. In het midden captain
Maggy Jannette Walen. Ze gaan in 1915 als touring
team naar Engeland.
Archief KNHB 25 jaar NHBB

Frans Jannette Walen op 45-jarige leeftijd.
Samen met zijn echtgenote Maggy heeft hij
de club tot een echte sportclub uitgebouwd,
waarbij de discipline van Frans als luitenantkolonel een nuttige rol heeft gespeeld. Frans
heeft zich bovendien zeer verdienstelijk gemaakt
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100 jaar

SCHC1906-2006

als secretaris-penningmeester van de Hockey- en
Bandybond. Een functie die tot in de vijftiger

jaren beschouwd wordt als het onbezoldigd
directeurschap van de Bond. Extra triest is het,
*":**;*• ;'

ï' jrH::.:" ..l:::.'ii;

•HB

Luchtfoto van het Kesslerveld. Linksonder nog een deel van de tennisbaan en het zwembad van de villa Zomerland.
De grote andere villa's rond het veld werden door de familie-NVPropriëtas
voor vrienden gebouwd
Collectie Familie Labouchère
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dat het echtpaar net een huis heeft laten bouwen
in het toekomstige Bilthoven, maar dat nooit zal
betrekken. Maggy is zo aangeslagen dat ze haar
captaincy van de 'Utrecht'-dames opgeeft en
terugkeert naar haar geboortestad Breda. Zowel
het heren- als dameshockey ondervindt een
zware terugval. In 1918 belanden de 'Utrecht'heren zelfs op de voorlaatste plaats.

team bereikt wat voorgangers nooit is gelukt:
herenhockeyers uit het Sticht naar de eerste
klasse!
De spelers zijn: B.J.A. ter Veer, P.B. Kodde,
J.F. Nieboer, captain van Ginkel,
P. Ten Bouwhuis, F.J. Bosman, H . Wetselaar,
J.E van Nieuwkuyck, A.C. Nolst Trenité,
C.L.W. Overman, J.P. T i m m e r en Rasch.

Nieuw elan op Stichtsche heide
Na het trieste dieptepunt van het heengaan
van de twee belangrijkste steunpilaren van de
hockeysport op de Stichtsche heide komt er
toch een troonopvolger in de persoon van de
jonge jurist H . C . L . 'Corstiaan' van Ginkel.
Het lukt Corstiaan in 1919 (voor het eerst
captain en later goed voor een onafgebroken
rij van 250 wedstrijden in heren I) enkele
nieuwe spelers te charteren, maar deze
uitbreiding brengt niet veel verbetering. Het
tweede elftal behaalt in de klasse 2B met jonge
spelers echter een eerste plaats en dit blijkt de
grondslag voor succes in de volgende jaren. In
het seizoen 1920-1921 wordt de eerste plaats
bezet, nadat dertien van de veertien wedstrijden
gewonnen worden met 83 doelpunten voor
en acht tegen. D e promotiewedstrijden tegen
Amsterdam I worden door 'Utrecht' met 1-0 en
4-2 gewonnen en hiermee heeft het verjongde

Oude Hollandse spelregels breken op
Dat het voor de heren in de nieuwe omgeving
van de eerste klasse niet zo vlot zal gaan, blijkt
al op de eerste hockeydag in de competitie
van 1921-22, als met 3-1 in de eerste ronde
van het Haagse T O G O (Tot Ons Genoegen
Opgericht) wordt verloren. Niettemin weten
de Stichtenaren op het laatste nippertje aan
de laatste plaats in de competitie te ontkomen
en de degradatie aan H O C (Haagse Odis
Combinatie) over te laten. D e beslissende
wedstrijd tegen deze club wordt fortuinlijk
gewonnen! Vrij snel daarna ontstaan echter
problemen door niet alert te reageren op de
invoering van nieuwe Engelse spelregels en
zo gaat bijna alles verloren wat na jaren hard
werken is opgebouwd.
Bilthoven, het bouwcentrum van Nederland
Ondertussen ontwikkelt zich een andere,
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ongekend turbulente activiteit in het nieuwe
villadorp Bilthoven, namelijk die van de
villabouw. Worden in het tijdvak 1900 tot
1910 in Bilthoven 50 huizen gebouwd, in
de periode 1910 tot 1920 zijn het er 175 en
in de vijfjaar daarop 336! Bilthoven is 'in'
en wordt het centrum van bouwactiviteiten
in Midden-Nederland. Van heinde en verre
stromen kooplustige Nederlanders naar dit
villadorp: „slechts één uur sporen verwijderd
van Rotterdam, Den Haag, Arnhem en Den
Bosch en slechts driekwart uur van Amsterdam.
Dit is de ideale woonplaats voor zakenmenschen
die zich na een dag van hard werken willen
verpoozen in deze prachtige streek, waaraan
moeder Natuur zoveele kostbare gaven heeft
geschonken."
Het betreft de nieuwe villaparken Ridderoord,
met de Gezichtslaan als centrum, geflankeerd
door de nieuwe Van der Helstlaan, de
Hobbemalaan en de Albert Cuyplaan, het
villapark Drakensteijn met de Laurillardlaan
en de Beetslaan en het Oosterpark met de
Beethoven-, Mozart-, Sweelinck-, Haydn, Schubert- en Wagnerlaan. Alle lanen zijn
uitgefreesd in de jonge productiebossen,
waarvan de bomen veertig jaar eerder waren
geplant. De grondprijs bedraagt ƒ 4,- per m 2 .
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Cottage- en countrypark Leyenhove
Spectaculair is het toekomstige hotelcomplex
De Leyenhove, op de hoek van de Gezichtslaan.

Dé Kessler
Schilderij Yvonne Krayenhoff-

Kessler

Rond de in 1903 gebouwde grote villa van
baron Mackay is op een terrein van 10
hectare een hotelcomplex ontworpen. Het
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Mr. dr. J.H.H. (Dé) Kessler (1892-1943): voetbalheld, oliegeld, cricketveld
Dé Kessler wordt met een zilveren lepel in de mond in Nederlands-Indië geboren. Vader heeft
grote olieboringen gedaan en deze lucratief verkocht aan de Bataafse Petroleum Maatschappij.
Het gezin gaat naar Den Haag waar Dé met z'n broer Tonny schittert als groot voetbaltalent bij
H W en begenadigd cricketer bij HCC. Dé Kessler speelt op z'n zeventiende de eerste van 21
voetbalinterlands. Tegelijkertijd toont hij zijn natuurlijke aanleg voor cricket en bouwt hij een
internationale reputatie op.
Dé studeert eerst rechten, maar kiest daarna z'n favoriete studie kunstgeschiedenis in Utrecht, die hij
bekroont met een dissertatie over de Middeleeuwse schilder Geertgen tot Sint Jans. Hij ontmoet er
ook z'n aanstaande bruid en uit de riante familiepot mag de 27-jarige Dé in 1921 een stuk grond in
het snelgroeiende Bilthoven-Noord uitzoeken. Hij kiest voor twee hectare bos aan de Gezichtslaan en
twee hectare grasland, een uitloper van het Heidepark. In het bos komt de countryvilla Zomerland
met tennisbaan en zwembad en op het grasland laat hij een cricket-oval aanleggen, compleet met
gravelpitch en walletje.
Hij speelt er friendly games, heeft geen baan, maar doet kunstonderzoek en reist veel. Er komt in
1922 ook een thuisclub, de Stichtsche Cricket Club, waar hij en z'n broer Tonny de grote gangmakers
zijn. In 1925 scoort hij op z'n eigen oval 227 runs, lange tijd een nationaal record. In 1927 stemt
hij in met het verzoek om ook hockey op zijn oval toe te staan. Hij speelt na 1939 geen cricket meer
omdat zijn lichaam de tol betaalt voor een leven van roken en drinken. In 1942 komt er bovendien
een breuk met Tonny, die pro-Duits blijkt te zijn. Het grijpt hem zo aan dat hij, in combinatie met
zijn zwakke gezondheid in Bilthoven in 1943 overlijdt, 51 jaar oud.
bestaat uit een hoofdgebouw met restaurant,
zes gemeubileerde cottages, tien eveneens
gemeubileerde bungalows en tennisbanen met
een clubhuis. Het plan is maar gedeeltelijk
uitgevoerd. Wel is nog een aantal huisjes in de

cottagestijl aan het begin van de Gezichtslaan
te herkennen, zoals ook groepen huizen op de
Van der Helstlaan een zekere cottagestijl met
rode baksteen verraden. Hotel de Leyen krijgt
een goede reputatie als hotel voor de betere
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stand. De dansavonden met levende muziek
in de Japanse tuin worden drukt bezocht en
de tennisbanen worden tot na de Tweede
Wereldoorlog door omwonenden gebruikt.
Golden boy uit Den Haag vindt landgoed
van zijn dromen
Onder de grondkopers bevindt zich in 1921
de jonge Hagenaar Dé Kessler, zoon van een
zeer gefortuneerde oliebaron. Hij is in Utrecht
afgestudeerd als meester in de rechten en is
bovendien gepromoveerd in kunstgeschiedenis.
Op een receptie van een jaargenoot in Utrecht
heeft hij zijn aanstaande bruid ontmoet en mag
van zijn vader in het nieuwe Bilthoven met zijn
bossen en heidevelden een stuk grond uitzoeken
om een villa te laten bouwen. Dé laat zijn oog
vallen op vier percelen grond halverwege de
Gezichtslaan voor zijn droomvilla in Engelse
countrystijl, compleet met rieten dak en
daarachter, aan de andere zijde van de nieuwe
Vermeerlaan, een groot heide- en grasland. Dé
is verbijsterd. Hij loopt over het ruige terrein en
meet van Noord naar Zuid 120 passen en van
Oost naar West 100. „Yes" roept hij en geeft zijn
fantasie de ruimte. „Dit is de ideale maat voor
een echte cricket-oval naar Engels voorbeeld!"
(ter plekke van de huidige Gerard Terborchlaan.
Red.)
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In één klap het mooiste cricketveld van
Nederland ooit
Kessler keert laaiend enthousiast terug naar
Den Haag, waar zijn familie en vrienden bij
het roemruchte H C C zich al helemaal hun
pied-à-terre in de bossen van Bilthoven kunnen
voorstellen. Het landgoed wordt een beauty
met een groot huis voor wel drie gezinnen en
personeel en een door Copijn aangelegde tuin
om te zoenen. Het krijgt de toepasselijke naam
Zomerland. Het terrein wordt omgewerkt en
ingezaaid met Engels raaigras. Er komt een
walletje omheen voor de uitgeslagen ballen, een
gravelpitch in het midden, witte houten sereens
in het verlengde van de pitch om goed zicht
op de bal te houden en een klein theehuisje
met waranda met het opschrift The Oval. Hier
ligt op de aantrekkelijke zandgrond van de
Utrechtse Heuvelrug en omgeven door groene
naaldbossen, in één klap het mooiste cricketveld
dat ooit in Nederland is aangelegd. En passant,
of om de kosten te drukken, laat de familie
Kessler voor bevriende belangstellenden nog
drie grote villa's in de hoeken van het landgoed
bouwen.
Stichtsche Cricket Club ziet het levenslicht
Dé Kessler had zich voorgesteld om met zijn
nationale cricketvriendjes, zijn broer Tonny en
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zijn neef Boelie, die later op de Ruysdaellaan
komt wonen, 'friendly games' te spelen tegen
Engelse gastteams, zoals de Free Foresters. Met
de gastvrije ambiance van Zomerland is dat
natuurlijk zeer aanlokkelijk, maar het leidt tot
slechts enkele zomerwedstrijden. Het bestaan
van deze unieke cricket-oval komt echter ook
ter ore van andere cricket-enthousiastelingen,
zoals jonkheer G.F. van Tets uit Zeist. Samen
met graaf Van Lynden van Sandenburg uit
Langbroek zoekt hij contact met D é Kessler,
die welwillend reageert. Kessler wordt op 28
februari 1922 in Zeist uitgenodigd een causerie
te houden over Cricket, T h e King of Sports
en in te stemmen met de oprichting van de
Stichtsche Cricket Club. D e tweede loot van
de latere Stichtsche Cricket en Hockey Club
ziet het levenslicht!
Hockeyers uit het dal en in het dal
In het seizoen 1922-1923 krabbelt het
herenhockeyteam op de heide toch weer uit het
dal en eindigt onder de naam 'Utrecht' als derde
van onderen. En ze geven de moed niet op. O p
de hockeydag te Waalsdorp wordt het seizoen
1923-1924 succesvol begonnen met winst voor
'Utrecht' en het daarmee verwerven van de
door de Hockeybond ter ere van haar jubileum
uitgeloofde Delftsblauwe bordjes. In de
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competitie wordt door de heren de middelste
plaats ingenomen doch van de dames is helaas
niets bekend.
Een terrein aan de Jan Steenlaan wordt
inmiddels ook gebruikt door de nieuwe
Korfbalvereniging Bilthoven en als
evenemententerrein door de Bilthovense
Vereniging Plaatselijke Belangen.
Maar dan die vermaledijde spelregels
In 1925 vindt de hockeybond dat Nederland
met het oog op de Olympische Spelen van 1928
in Amsterdam met de nieuwe internationale
spelregels moet gaan spelen. Tot die tijd zijn de
Hollandse spelregels nog gebaseerd op bandy
(on the ice): twee maal 45 minuten op een
groot voetbalveld, één scheidsrechter en een
bandystick met twee platte kanten. Je mag de
zachte, met touw omwikkelde oranje bal met de
voet stoppen, wat tot 1938 ook bij de nieuwe
regels bleef toegestaan. Voor veel mensen zijn
de nieuwe spelregels op een kleiner veld en een
stick met één platte kant, een buitenspelregel
en een harde witte cricketbal, zo'n grote
verandering dat ze h u n stick aan de wilgen
hangen. Het kost de jonge Utrechtse Gemengde
Hockey Club dan ook veel oudere leden en
sommige elftallen worden opgeheven.
In het seizoen 1925-1926 wordt ter
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kennismaking met een dubbele competitie
gespeeld, één met oude Hollandse regels en één
met de nieuwe internationale regels. D e heren
van 'Utrecht' slagen er niet in om algemeen
enthousiasme voor de nieuwe spelregels te
vinden en moeten met de tien overgeblevenen,
waaronder jeugdspelers, het eerste-klasseschap
verdedigen tegen de Haagsche Lyceïsten.
De laatste dappere Mohikanen zijn captain
Van Ginkel, Beets, Van Reede, Timmer,
D e Mol van Otterloo, Heyning, De Blieck,
Van Leeuwen, Vriensendorp en Muller. Het
gevolg is degradatie naar de tweede klasse. Een

troosteloze toestand voor een club, waarvan de
dames ooit landskampioen werden en de heren
nog tot voor kort in de eerste klasse vertoefden.

Wordt Heidepark villapark?
Tot overmaat van ramp k o m t bij de
hockeyperikelen in 1925 het gerucht dat de
familie Van Boetzelaer het exercitieterrein en
het heidepark zal gaan verkopen. Bemiddelaar
mr. A.J. van den Broek, gevestigd aan de Frans
Halslaan, heeft met enig belang voor de familie
een schets gemaakt. Daarin wordt het 47 ha
grote exercitieterrein opgedeeld in vijf kavels.
Te weten: een parkje van achttien
ha bouwterrein voor kleine
villa's ten noordoosten van de
v
Van Oyensteeg à ƒ 60.000,-,
s
jit*
'
een drasland met vijver van elf
ha à ƒ 70.000,-, een strook van
negen ha langs de Rubenslaan
»J). I v.r.
en de Frans Halslaan, te koop
ofte h u u r voor o m w o n e n d e n à
ƒ 18.000,-, een sportterrein van
zes ha ten noordwesten op de
w
hoek van de Van Oyensteeg en de
Jan Steenlaan à ƒ 45.000,- en een
J&*-4e~. „ /a
onmiddellijk aan het toekomstige
Verenigingsgebouw
Concordia
Schets van bemiddelaar Van den Broek voor de indeling van de verkoopopties
te verkopen zuidwestelijke hoek
van bet Heidepark - Archief Gemeente De Bilt
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van drie ha à ƒ 100.000,-. Totale
vraagprijs ƒ 293.000,-, een voor
die tijd al zeer hoog bedrag!
O m d a t er voor de verkaveling,
het drasland en de sportvelden
gemeentelijke steun nodig is,
wordt burgemeester baron
Van Heemstra over het plan
ingelicht. Maar ook in die tijd
gaat de Bilthovense tamtam
snel en stuurt het bestuur
van de Vereniging Plaatselijke
Belangen (waarin overigens een
neef van D é Kessler, de oogarts
dr H J . [Boelie] Kessler van
de Ruysdaellaan) in januari
1925 een noodkreet naar het
College van Burgemeester en
Wethouders stuurt: „Als deze
verkoop doorgaat leidt dit tot
verkaveling van een der mooiste
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— indien niet hét mooiste
— open terreinen van Bilthoven
en speciaal, verlies van het meer
Plan van Gemeentearchitect Vermaak voor 97 bouwkavels
direct aan de Jan Steenlaan
Archief Gemeente De Bilt
gelegen gedeelte, waarop de
sport wordt beoefend en feesten

in het Heidepark

— in het bijzonder op Nationale Feestdagen
— worden georganiseerd."
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Het eerste Stichtsche clubhuisje van de Utrechtse
Gemengde Hockey Club op het Heidepark
Archief Tillemijn Geensen- Zwaardemaker

Gemeente neemt wijs besluit en doet een plas
Het college van B. en W. en de gemeenteraad
beseffen dat hier misschien het laatste vrije
stukje natuur van Bilthoven dreigt te verdwijnen
en besluit in 1926 om zelf het gedeelte ten
zuidoosten van de Van Oyensteeg voor
ƒ 160.000,- aan te kopen en het vervolgens
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zelf te verkavelen. M e n denkt dan aan het
behoud van een deel als natuur- en wandelpark
en de verkoop van een 50 meter brede
strook bouwgrond langs de Jan Steenlaan.
Maar dit nobele plan kent geen genade bij
de Financiële Commissie, die een geweldig
kapitaalverlies vreest. Er k o m t een nieuw plan
van gemeentearchitect P.J. Vermaak, waarin
behalve een grote middenvijver, een sportveld
en een feestterrein achter de Montessorischool,
toch nog 97 bouwkavels op het Heidepark
zijn geprojecteerd! Maar ook dit plan jaagt
Plaatselijke Belangen en o m w o n e n d e n in de
gordijnen.
En weet u wat er toen gebeurde? H e t college
van B. en W. en de gemeenteraad dronken
een glas, deden een plas en alles bleef zoals
het was. Het Heidepark is gered, de Utrechtse
Gemengde Hockey Club moddert voort met
nieuwe spelregels, de korfbalclub Bilthoven
mag ook nog even door, de drassige middenpias
wordt later uitgegraven tot zijn huidige vorm en
de kakkineuze viervoeters van Bilthoven k u n n e n
er nog tot in lengte van jaren h u n behoefte
blijven doen...
Zieltogend bestaan
H e t jaar 1926 is eigenlijk een rampjaar, want
de Utrechtsche Gemengde Hockey Club
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degradeert naar de tweede klasse. Er blijven
slechts tien spelers over en er is maar weinig
animo voor de nieuwe Engelse regels. De club
lijdt een zieltogend bestaan. Het genoeglijke
veld met het schuurtje op het Heidepark is toch
eigenlijk maar een mollenweitje en biedt weinig
basis voor beter hockey en dus is er ook geen
toekomst voor de club.
Slechts een paar honderd meter verderop speelt
op een prachtig veld tussen de Vermeerlaan en
de Frans Halslaan echter de Stichtsche Cricket
Club S C C , het privé-clubje van D é Kessler
(zie kader) en als bewoner van het landgoed
Zomerland schepper van zijn eigen 'oval'
cricketground. Maar Kessler vertrekt in 1926
naar het buitenland en het prachtige cricketveld
in de wonderschone omgeving dreigt voor de
cricketers verloren te gaan. De club komt zelfs
in financiële problemen. Enkele Bilthovenaren
met sportende kinderen nemen dan het
initiatief tot het vormen van een algemene
sportclub, zowel voor hockey als voor cricket.
O p de algemene ledenvergadering van S C C
van 20 april 1927 is men het er over eens, dat
S C C niet langer kan blijven bestaan. De heren
cricketers accepteren het samengaan met de
U G H C , zij het met bloedend hart.
Zij vrezen namelijk dat het prachtige veld, dat 's
winters onberoerd blijft, opdat de mat 's zomers
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tot het mooiste veld in Nederland kan worden
uitgeroepen, door de hockeyers zal worden
vernield.
Een nieuwe club, een nieuwe naam
O p een vergadering op 15 mei 1927 in Hotel
De Leyen, op de hoek van de Gezichtslaan en
de Soestdijkseweg, wordt door een comité uit
de SCC, onder leiding van de heren ir. T h . M .
Mundt, ir. W. Hupkes en J.M. Kakebeke
voorgesteld de S C C ten grave te dragen en over
te gaan tot oprichting van de Stichtsche Cricket
en Hockey Club, S C H C .
In 1952 schrijft ir. Hupkes, inmiddels oudpresident-directeur van de Nederlandse
Spoorwegen, hierover bij een jubileumviering:
„Wij zijn benaderd door de heer Van Reede
van de Utrechtsche Gemengde Hockey Club,
die op het Heidepark speelde en volkomen
op de flesch was. Wij zijn hierop ingegaan en
hebben gelden bijeengebracht voor sanering
van de U G H C . " Zo moest het clubhuisje van
het oude Heidepark afgebroken worden. Het
werd weer opgebouwd op de Kesslervelden als
materiaalhok en herenkleedkamer. Daar heeft
het achter het clubhuis gestaan tot het einde
van de Kesslervelden in 1954, toen S C H C weer
terugkeerde naar het Heidepark.
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DORPSSTRAAT VANOUDS STEENSTRAAT25
Tot in de negentiende eeuw stond op de plaats
van het huidige pand een boerderij. In 1837
verkocht de eigenaar, Pieter Broekhuizen,
deze boerderij aan de heer G. Soeders, die
haar verbouwde en er een rijtuigfabriek in
vestigde. In 1844 werd het pand ingrijpend
verbouwd en werden er twee schoollokalen, een
onderwijzerswoning, de raadskamer, het cachot
en de veldwachterwoning in ondergebracht.
In 1883 werd besloten het pand grotendeels
te slopen en werd naar ontwerp van de
Biltse timmerman C. Pothoven een nieuw
gemeentehuis annex postkantoor gebouwd.
Hierin werd ook een directeurswoning en
een bureau en woning voor de veldwachter
gerealiseerd. In 1906 werd het gemeentehuis
voorzien van elektrisch licht, het postkantoor
echter pas in 1909. De posterijen weigerden
aanvankelijk in 1906 de met deze verbetering
samenhangende huurverhoging te betalen, maar
stemden 1909 toch in. Aangezien de gemeente
na enige tijd om meer ruimte verlegen zat
werd het huurcontract met de posterijen na 14
november 1912 niet verlengd. In 1932 is het
gemeentehuis verplaatst naar Jagtlust aan de
Soestdijkseweg-Zuid en is het gebruik en de
bestemming van het voormalige gemeentehuis
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annex postkantoor herhaaldelijk gewijzigd. In
1977 heeft na het vertrek van de politie (de
opvolger van de veldwachter) een verbouwing
plaatsgevonden tot vijf wooneenheden. H e t
verkeert nu in een zeer matige staat van
onderhoud. D e toekomstige bestemming is nog
niet duidelijk.
Het halfvrijstaande gebouw in
neorenaissancestijl telt twee bouwlagen en
heeft een rechthoekige plattegrond, met de
korte zijde (voorgevel) aan de Dorpsstraat
vanouds Steenstraat. De voorgevel is
symmetrisch opgebouwd met een middenen twee hoekrisalieten met horizontale,
gepleisterde banden.(risaliet: een deel van
een voorgevel dat vooruitspringt, minstens
een venster breed en over de gehele hoogte
doorlopend.) In de hoekrisalieten bevinden
zich in portieken de voordeuren. Boven de
getoogde T-vensters zijn gepleisterde sluitstenen
en hoekblokken aangebracht. De trapgevel
heeft ver overstekende dekplaten en wordt
afgesloten door een gebogen fronton, waarop
een smeedijzeren decoratie. In de gepleisterde
banden de aanduiding Anno 1884. Rechts naast
de voorgevel is nog het toegangspoortje steegje
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De Leyen, deel 3

naar de voormalige veldwachterwoning.
De voorgevel is een gemeentelijk monument.
Bronnen:
•
•
•

Broekhoven S. en S. Barends, De Bilt, Geschiedenis en architectuur, Kerkebosch, Zeist, 1995.
Dikland E.H. en J.A. van der Hoeve, Monumenteninventarisatie van de gemeente De Bilt, 1983.
Monumentenlijst van de gemeente De Bilt, 29.01.2002, gecorrigeerd 20.01.2004.
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DE LEYEN, DEEL 3
Lies Haan-Beerends
In deel 2 heb ik U verteld over de
raadsvergadering van 15 oktober 1971 waarin
zowel het rapport Kwantes als het rapport De
Leyen, opgesteld door de Werkgroep de Leyen,
werden aangenomen. De burgemeester zei aan
het eind van de lange vergadering dat het college
van B. en W. zo snel mogelijk verder zou gaan
met de voorbereiding van het bestemmingsplan
voor dit gebied. Dat gebeurde inderdaad. Het
'Bestemmingsplan De Leyen' omvatte het
gebied dat begrensd werd door de spoorbaan
Utrecht-Amersfoort, het plangebied Jan
Steenlaan, de Dwarsweg en de gemeentegrens
van Maartensdijk. Op die grond was
aanvankelijk het 'Uitbreidingsplan-in hoofdzaak

1956' van toepassing, dat op 29 oktober 1956
door de gemeenteraad was vastgesteld en
gedeeltelijk door Gedeputeerde Staten en de
Kroon werd goedgekeurd, respectievelijk op
25 november 1957 en 23 december 1959. Het
omvatte circa 81 ha, waarvan ongeveer 22 ha
niet voor bebouwing in aanmerking zou komen.
Op de 59 te bebouwen ha zouden voornamelijk
eengezinshuizen worden gebouwd. Men
dacht circa 1400 à 1680 woningen te kunnen
bouwen, waarvan 90% laagbouw. Het plan zou
in fasen worden uitgevoerd. Voor wat betreft
het openbaar groen zou getracht worden zo veel
mogelijk van de bestaande begroeiing gebruik
te maken. De 22 hectaren die niet bebouwd
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zouden worden waren onder andere bestemd
voor de aanleg van de randweg.
Van de 81 ha was ruim 75 ha eigendom van de
gemeente, die de grond in 1965 had aangekocht
van de erven van baron Van Boetzelaer. In
het 'Ontwerpbestemmingsplan De Leyen
1972' werd opgemerkt dat de aanwezigheid
van de spoorbaan, waarbij waarschijnlijk een
halteplaats zou komen, de te
bouwen wijk een goede verbinding
zou bieden met de regio en
uiteraard met de stad Utrecht. De
verlengde Leyenseweg en de Jan
Steenlaan gaven verbindingen met
de centrale voorzieningen in de
gemeente.

adviseerde ter plekke geen hoogbouw met veel
glas te realiseren.
O o k kwam er een brief van de Nederlandse
Spoorwegen, gedateerd 25 februari 1972.
Daarin werd voornamelijk gesproken over
de manier van bouwen rondom de mogelijk
te ontwikkelen halte. In de buurt daarvan
zou de geplande hoogbouw moeten komen,
• S U »
„teneinde te bereiken dat een zo
groot mogelijk aantal mensen
het openbaar vervoer binnen h u n
bereik hebben." Volgens de N . S .
zou het zuidelijk deel van het
bouwplan dichter bebouwd moeten
worden dan het noordelijk deel.
In de reactie, gedateerd 28 februari
1972 en geschreven door ir.
J.L.F. Overbeek, hoofdingenieurdirecteur voor de landinrichting
in de provincie Utrecht, werd
een a n d e r e visie
op d e toekomst
voornamelijk gewezen op het
van de Leyen

m mm w/\

Het 'Ontwerpbestemmingsplan De
Leyen 1972' was kennelijk door
B. en W. aan diverse instanties
toegestuurd, dit blijkens de reacties
die in het dossier te vinden waren. Rapport van september
natuuraspect. „Reeds jarenlang
1972door
Zo werd in een brief van de
de Actiegroep De Leyen in Last !'. werd door het Staatsbosbeheer op
luitenant-kolonel eerstaanwezendhet behoud van deze groengordel
ingenieur der genie (J. Gaillard), gericht aan B.
aangedrongen", schreef hij. „De westelijke
en W. en gedateerd 16 februari 1972, gewezen
randweg — waarvan het tracé nog niet is
op het feit dat de nieuw te bouwen wijk lag in
vastgesteld — snijdt de groengordel in twee delen
een gebied waarboven de aanvliegroute van de
en beperkt het recreatiepotentieel aanmerkelijk.
vliegtuigen naar Soesterberg gesitueerd was. Hij
De recreatiedruk wordt eenzijdig verlegd naar
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het slecht toegankelijke deel
O o k hij betreurde de aanleg
van de randweg. Die weg
in de gemeente Maartensdijk
zou het prachtige bosgebied
(onder meer het waardevolle
sterk aantasten. Hij stelde
landgoed Beukenburg),
voor
deze randweg in
waarvan de capaciteit,
westelijke richting op te
gezien het karakter over
schuiven, naar de rand van
het geheel genomen,
de bebossing. D e afstand van
aanmerkelijk geringer is
de bebouwingsgrens in het
dan die van de Leyense
zuidwestelijk
deel van het
bossen
Weliswaar
Drie arbeiderswoningen voor personeel van de
p l a n t o t d e a a n te leggen
geeft het streekplan hier
familie
van
Boetzelaer.
De
woningen
stonden
in
r a n d w e g , w e l k e d o o r zijn
de bestemming 'stedelijk
de oosthoek van de Leyenseweg-nu Rietveldlaankarakter van d o o r e a a n d e
gebied' met een aangegeven
en deWaterive Weg-nu Koldeweylaan.
,
,
bebouwingsdichtheid,
Afgebroken rond 1970.
verkeersweg een hoge
maar de behoefte aan
verkeersintensiteit zou
recreatieruimte en krijgen, leek zijn stichting
verbindingen is sinds de vaststelling daarvan
uit oogpunt van geluidshinder onaanvaardbaar.
aanmerkelijk toegenomen", vond de
O o k leek het niet doenlijk, gezien de hoge
heer Overbeek. Hij had dan ook ernstige
bebouwingsdichtheid, o m bosstroken van
bedenkingen tegen het 'wegbestemmen' van
enige omvang in het plan te sparen. Verder
de Leyense bossen. Hij achtte een nader
werd aangeraden om, gezien het feit dat
onderzoek naar de recreatiebehoefte in dit deel
de te verleggen Leyenseweg het gebied zou
van de stedelijke agglomeratie Utrecht dan ook
doorsnijden, in beide delen van de nieuwe wijk
noodzakelijk.
een scholencomplex te bouwen. Bovendien
O o k in de brief, gedateerd 7 maart 1972,
achtte de stichting het wenselijk, wegens het
eveneens gericht aan B.en W en afkomstig
tekort aan bejaardenwoningen, in dit plan ook
van de Provinciale Utrechtse Stichting voor
dergelijke woningen te bouwen.
Welzijnsbevordering, getekend door directeur
In de brief van de provinciale waterstaat
drs. N.F.A. de Graan, werden bezwaren geuit.
dd. 22 maart 1972 werd eveneens met zorg
90
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gesproken over de aanleg van de randweg, de
T 7 genoemd. Er zouden, om de geluidshinder
binnen de perken te houden, bijzondere
voorzieningen noodzakelijk zijn. O o k was men
bang dat het rooien van de fraaie beplanting
ten behoeve van de aanleg van de weg op
onoverkomelijke bezwaren zou stuiten. D e erbij
gelegen woningen zouden in ieder geval van
dubbele beglazing moeten worden voorzien. Er
zouden ook vrijstaande garages of bergruimtes
als een soort geluidswal aan de naar de weg
gekeerde zijde van de woningen kunnen
worden gebouwd. Er werd in het einde van
de brief nog opgemerkt dat op de bijgevoegde
tekening het tracé van de aan te leggen weg
was ingetekend. Dat tracé week af van dat in
het bestemmingsplan. Er werd verzocht in het
definitieve bestemmingsplan daarmee rekening
te houden.
Niet alleen diverse instanties maakten zich
zorgen, ook diverse particulieren hadden h u n
bedenkingen. In een artikel in de Biltse en
Bilthovense Courant van 13 april 1972 werd
melding gemaakt van een handtekeningenactie
die gehouden werd voor het behoud van de
bossen. Men wilde niet alleen_handtekeningen
verzamelen van inwoners van De Bilt en
Bilthoven, ook zou men de inwoners van
Groenekan, Maartensdijk en het oostelijk deel
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van Utrecht benaderen. In het kader van deze
actie zou er op vrijdagavond 21 en zaterdag 22
april een voorlichtingsstand zijn op de Milieu
Markt in de sociëteit onder de Opstandingskerk
aan de Brandenburgerweg.
Er werd naar aanleiding van het
ontwerpbestemmingsplan ook een rapport
opgesteld dat in september 1972 door de
Actiegroep De Leyen gepresenteerd werd. Het
droeg de naam 'De Leyen in last !!' en had als
ondertitel 'een andere visie op de toekomst
van de Leyen'. De actiegroep had zich ten
doel gesteld 'te ijveren voor het behoud van de
Leyen'. Het bosgebied werd volgens de groep
bedreigd door de plannen van de gemeente De
Bilt (woningbouw) en de Provinciale Staten
van Utrecht (wegaanleg). O o k vond men dat
de recreatie voor de regio Utrecht in gevaar
kwam. Men had geen wezenlijk bezwaar tegen
woningbouw, maar men vond het ontoelaatbaar
dat het bos zou worden gekapt, terwijl in het
aangrenzende weidegebied voor hoge kosten
een nieuw bos zou worden aangeplant, het
zogenaamde Noorderparkbos. Bovendien
stelde de actiegroep zich de vraag of er zo
veel woningen moesten worden gebouwd.
Men was van mening dat in het streekplan
Utrechtse Heuvelrug de bestemming van het
gebied de Leyen gewijzigd diende te worden
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van 'stedelijke bebouwing' naar 'landelijk
gebied'. In het 'Uitbreidingsplan Jan Steenlaan',
volgens de gemeente bestemd voor de bouw
van luxe woningen, zouden de gewenste
woningwetwoningen kunnen worden gebouwd.
Dan hoefde geen bos gekapt te worden en kon
men toch in de noodzakelijke woningbehoefte
voorzien. O o k achtte de actiegroep het
wenselijk dat er tussen de Biltse Rading en de
rijksweg 27 (thans als A27 aangeduid) een z.g.
'Haarlemmermeerkruising' werd aangelegd
ter hoogte van het Veemarktplein in Utrecht.
Bovendien diende er goede nota genomen te
worden van het rapport 'Lawaaibelasting nabij
de vliegbasis Soesterberg', dat in opdracht van
Provinciale Staten van Utrecht was uitgebracht

problematiek rondom de aan te leggen
randweg, de T 7, behandeld. M e n had diverse
alternatieven voor de aan te leggen weg waarvan
men de gevolgen had berekend die de diverse
tracés zouden hebben voor bijvoorbeeld de
Soestdijkse-, Blauwkapelse-, Groenekanse-,
Leyense- en Brandenburgerweg.
D e conclusie van de actiegroep luidde
dienaangaande als volgt:
„I Verleng, indien voor de bebouwing in de
wijk de Leyen noodzakelijk, de T 7 als 2strooksweg tot de Leyenseweg.
II Maak een volledige aansluiting tussen T 7 en
R 27 (=A27)
III Stel een beslissing over de aanleg van het
laatste deel van T 7 uit."

door TNO.
De actiegroep heeft de woningbouw niet
kunnen verhinderen. Men was bovendien
in september 1972 al aan het bouwen in de
Leyen, dit op grond van artikel 19 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening. Een aantal
woningen was zelfs al opgeleverd (zie deel 2;
wij betrokken in mei 1972 een woning aan het
Friedhoffkwartier).
Hoofdstuk VI van bovenbedoeld rapport
heeft als titel: 'De Leyen: een schakel in
ons wegennet'. Daarin wordt uitvoerig de
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H e t door de werkgroep opgestelde rapport
maakte veel los en heeft de verdere bebouwing
vertraagd. Het rapport werd, op verzoek van de
actiegroep, met een begeleidende brief dd. 20
september 1972 door B. en W. aan de leden van
de gemeenteraad gestuurd, voorzien van een
opsomming betreffende de door de actiegroep
gevormde meningen, gevolgd door enkele
(kritische) kanttekeningen. Diverse door de
actiegroep in het rapport aangehaalde punten,
zoals hierboven al vermeld, werden aangeduid.
Als punt 5 stond in de brief „De w o n i n g b o u w
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vindt plaats, zonder dat er een structuurplan
en een bestemmingsplan aan ten grondslag
liggen. De burger kan daarom terzake niet tijdig
bezwaren indienen."
Blijkens p u n t 7 van de brief was de groep de
mening toegedaan dat niet-economisch aan
onze gemeente gebonden woningzoekenden
in Maarssen of Nieuwegein een woning
toegewezen zouden kunnen krijgen. Het aantal
woningzoekenden in de gemeente D e Bilt zou
daardoor aanmerkelijk lager worden.
Bovendien waren, volgens punt 10, de nieuw
W^äBB^af'i ** ' If t

V.
Leyenhoeve, Leyenseweg 42

gebouwde huizen te duur (onze voorlopige huur
bedroeg m.i.v. 1 juni 1972 ƒ 327,50). Van
de 840 woningzoekenden die in aanmerking
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zouden kunnen komen voor een woning in De
Bilt zouden er slechts 136 meer dan ƒ 1.200,netto per maand verdienen. Bovendien zouden
160 woningzoekenden van buiten de gemeente
een woning toegewezen krijgen, mensen dus die
geen goedkope woning in De Bilt achterlieten.
Bij punt 15 werd vermeld dat de gemeente
grote oude panden zou k u n n e n aankopen, die
geschikt zouden kunnen worden gemaakt voor
alleenstaanden.
O n d e r punt 16 werd de hiervoor beschreven
conclusie betreffende de aanleg van de T 7
vermeld.
Bij de kanttekeningen merkten B. en W. op dat
men in de brief niet uitvoerig op het rapport
wenste in te gaan maar het wel nuttig achtte
om enige aanvullende informatie te verstrekken,
zodat „de lezer van het rapport op een aantal
punten een enigszins breder inzicht kan
verkrijgen."
Betreffende het verkeer werd opgemerkt dat
de gemeente aan het bureau Dwars, Heedrik
en Verhey N.V. te Amersfoort opdracht
had gegeven om, in samenwerking met het
Nederlands Economisch Instituut te Rotterdam,
een verkeersstructuurplan voor de gehele
gemeente op te stellen. D e problematiek ten
aanzien van met name de Soestdijkseweg en
de Biltse Rading zouden daarbij uitvoerig aan
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de orde komen. M e n wilde komen tot een
totaalvisie op de verkeersvraagstukken om
vervolgens van daaruit de meest geëigende
oplossingen aan te geven. „Waar mogelijk - en
daarbij is in het bijzonder gedacht aan het
tracé van de Biltse Rading - zullen de adviseurs
tussentijdse rapporten uitbrengen."
Onder het kopje 'Huisvesting' werd ingegaan
op de criteria die door de gemeente werden
gehanteerd betreffende de inschrijving van
de woningzoekenden. Per 3 augustus 1972
telde De Bilt 1123 woningzoekenden. Zou
men voor iedereen het criterium 'economische
gebondenheid aan De Bilt' toepassen, dan
zou het aantal van 1123 woningzoekenden
worden teruggebracht tot circa 750. Zouden
woningzoekenden, wonend binnen een straal
van 20 km ten opzichte van onze gemeente,
van de lijst afgevoerd worden dan zou het totale
aantal woningzoekenden nog eens met circa 100
worden verlaagd.
In de sociale sector (woningwet- en
premiebouw) zouden er volgens B. en W. in
totaal 1025 woningen gebouwd worden. Als
algemeen m i n i m u m werd gesteld dat 1 5 %
van het inkomen als huur mocht worden
aangewend. De vraag werd gesteld of de groei
van De Bilt 'geforceerd' plaats vond. B. en
W. dachten van niet. In het rapport Kwantes
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werd het inwoneraantal van De Bilt voor 1972
geraamd op 31.510.
Betreffende de gevolgde 'Procedure art. 19
W . R . O ' werd het volgende opgemerkt:
„Ten behoeve van de woningvoorziening in
het algemeen, alsmede ter verwezenlijking
van particuliere bouwplannen, wordt in
voorkomende gevallen en indien andere
gewichtige belangen zich daartegen niet
verzetten, toepassing gegeven aan art. 19
W.R.O. (de 'opvolger' van de art. 20 W.W.procedure). Van het voornemen o m een
vergunning te verlenen, wordt door middel van
officiële publicaties bekendheid gegeven in de
pers. Er wordt een openbare bezwarenzitting
gehouden, bij welke gelegenheid men
persoonlijk zijn bezwaren kan toelichten en een
positieve beslissing van het gemeentebestuur
behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde
Staten. Bij elk woningbouwproject (plannen
van woningbouwverenigingen of bouw ten
behoeve van de particuliere markt) is de
gemeenteraad betrokken (verkoop grond,
treffen openbare voorzieningen, verlenen
voorschotten aan woningbouwverenigingen,
goedkeuren ontsluitingsovereenkomsten met
particuliere ondernemers, enz. ), hetgeen
openbare behandeling van een en ander
impliceert." Daarmee weerlegden B. en W. dus
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de 'beschuldiging' van de actiegroep
De Leyen vermeld onder punt 5. Bovendien
haalde het college nog een zin aan uit een
brief van Gedeputeerde Staten van Utrecht
dd. 11 augustus 1972, gericht aan Provinciale
Staten, te weten: „Onder de hiervoor geschetste
omstandigheden menen wij te moeten ontraden
een herziening van het streekplan voor de
Utrechtse Heuvelrug op korte termijn te
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van grote oude panden veel kosten met zich
meebrengen. In 1970 had de gemeente ten
behoeve van een wegaanleg een dergelijk
pand moeten kopen, hetgeen een bedrag van
ƒ 120.000,- vergde. Die optie zou dus beslist
nadelige financiële consequenties hebben.
Als slotconclusie werd in de brief vermeld, „dat

bewerkstelligen
De commissies
ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
en wegen, verkeer en vervoer uit uw
midden stemmen met deze zienswijze
in." Volgens de provincie diende dus,
in tegenstelling tot de mening van de
actiegroep De Leyen, het streekplan
niet gewijzigd te worden.
Betreffende huisvesting van
alleenstaanden waren B. en W. allerminst
de mening toegedaan dat grote oude
panden voor alleenstaanden zouden
MM
kunnen worden verbouwd. M e n vond
Boerderij „de Voorst" uit 1823. Leyenseweg 30, later Rietveldlaan 62.
dat een verouderde zienswijze. Algemeen De boerderij heeft na een verbouwing in 1977, tot 1990 dienste gedaan
als woning voor burgemeester A. baron van Harinxma thoe Slooten.
gold de mening, dat een alleenstaande
als een volwaardig woningzoekende moest
de actiegroep enkele belangwekkende kwesties
worden aangemerkt. De bouw van woningen
aan de orde heeft gesteld. Wij denken daarbij
voor alleenstaanden maakte dan ook bewust
in de eerste plaats aan het beperken van de ineen onderdeel uit van het gemeentelijk
schrijvingsmogelijkheid van woningzoekenden,
woningbeleid. Bovendien zou de aankoop
het verhogen van de huurquote en het beperken
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van de art. 19 W.R.O.- procedure." Men zou
over die onderwerpen tijdens de komende
begrotingsbehandeling van gedachten kunnen
wisselen. Ook achtte men een gedachtewisseling
met de woningbouwverenigingen van belang.
Indien men het criterium van economische
gebondenheid ging hanteren, dan zou dat
betekenen dat ouder wordende kinderen
van in De Bilt wonende ouders, die elders
een werkkring vonden, zich alhier niet als
woningzoekenden konden laten inschrijven.
B. en W. veronderstelden dat de actiegroep dit
probleem onderkend had. Zes leden van de
groep, zijnde gezinshoofden, waren blijkens
de hen ten dienste staande gegevens, niet
economisch aan De Bilt gebonden!
Het college was verder de mening toegedaan,
dat het te ver zou gaan om in het algemeen
een huurquote van 1/4 toe te passen. Van
rijkswege (huursubsidie) werd een huurquote
van 1/6 à 1/7 van het bruto-inkomen als
voorwaarde genoemd. Het college vond dat de
door de gemeente gehanteerde norm daarbij op
verantwoorde wijze aansloot.
Betreffende de art. 19. W.R.O.-procedure werd
opgemerkt dat men die gehanteerd had, omdat
de vaststelling van een bestemmingsplan veel
tijd vraagt en daardoor de bouw van woningen,
waar dringend behoefte aan was, vertraagd zou
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worden. De brief werd als volgt beëindigd:
„Indien evenwel mocht blijken - en wij denken
daarbij met name aan de actiegroep en haar
medestanders — dat er toenemende bezwaren
zijn tegen meergenoemde procedure, dan kan
men zelf reeds op effectieve wijze optreden
door niet meer om toepassing van art. 19
W.R.O. te vragen. Hierboven merkten wij
op, dat de bijzondere procedure regelmatig
toegepast wordt. Zo zijn drie van de zes panden,
waarin de leden van de actiegroep woonachtig
zijn, gebouwd krachtens art. 20 W.W. (de
'voorganger' van artikel 19 W.R.O.)."
Dat het college niet echt blij was met het door
de actiegroep opgestelde rapport laat zich
raden. Het had dan ook een lange nasleep en
het bestemmingsplan 'De Leyen' werd pas
na lange ambtelijke procedures enkele jaren
later goedgekeurd. Ik zal U daar in volgende
afleveringen meer over vertellen.
Bronnen:
Gemeentelijke dossier bestemmingsplannen
De Leyen, Voorbereiding, 1963-1972,
invoernummer 1.777.811 nr. 132.
Rapport van de actiegroep De Leyen
'De Leyen in last !!', september 1972.
Brief van het college van B. en W. gericht aan
de leden van de raad van de gemeente De Bilt
dd. 20 september 1972.
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