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Ten geleide 

Afbeelding 
voorpagina: 

R.A.U., archief huis 
Zuilen 336. 

Kaart van percelen 
land tussen de 

Kerkdijk en de 
Hollandsche Rading 

(detail). 
Jan Rutgersz. van den 

Berch, 1603. 
Pen op perkament, 

ingekleurd; 
afm. detail: 

19x17 cm. 

schaal: 1:1.500. 

De Historische Vereniging Maartensdijk bestaat 5 jaar en het blad St Maerten staat op de 
drempel van zijn 5e jaargang. Reden genoeg dus om even terug te zien op de afgelopen pe
riode. 
Zoals het bestuur met tevredenheid terugkijkt op 5 jaar Historische Vereniging, zo ziet de 
redactie om met opluchting. Het blad St Maerten is misschien wel het meest tastbare bind
middel van de vereniging, zo besefte de redactie van St Maerten 5 jaar geleden donders 
goed. En zou diezelfde redactie wel bij machte zijn die rol ook naar behoren te vervullen, 
was toen de vraag. 
Want St Maerten moest over alle kernen van de gemeente berichten, op 'n voor ieder toe
gankelijke wijze over de lokale geschiedenis publiceren en zich daarbij altijd baseren op 
mondeling en schriftelijk bronnenonderzoek. En dat allemaal in een gebied waar tot dan toe 
weinig over was gepubliceerd. Dus er werd nogal wat gevraagd van de redactie. 
Afgaande op het grote ledenaantal van dit moment in alle kernen en de vaak positieve re
acties op de tot dusver uitgebrachte nummers overheerst opluchting. En toch ook tevre
denheid dat St Maerten door bijvoorbeeld artikelen over het begin van de Tweede 
Wereldoorlog en de komst van het spoor een niet onbelangrijke bijdrage heeft geleverd aan 
de toename van de lokale historische kennis. 
In dit kader hoort ook het nu voorliggende nummer thuis. Met enige trots presenteert de re
dactie dit lustrumnummer. Want het biedt een panorama van bijzondere kaarten van de vier 
kernen door de eeuwen heen. En die kaarten geven bovendien een goed zicht op ontwikke
lingen die in de afgelopen eeuwen van belang waren voor deze gemeente. Te denken valt 
dan aan ontginningen, verveningen, grenzen tussen Holland en Utrecht, typen boerderijen, 
forten en plannen om de waterhuishouding ingrijpend te veranderen. Belangrijke onder
werpen dus aan de hand van unieke kaarten, die doorgaans ver weg van ieder van ons be
waard worden in het Rijksarchief van Utrecht maar nu voor één keer bij elkaar zijn gebracht 
en van commentaar voorzien doorD. Koen, beheerder van de Topografische Atlas van dat
zelfde Rijksarchief. 
De meest unieke kaart siert de voorpagina. Een kaart uit het begin van de 17e eeuw van 
Westbroek, in kleur. Bij wijze van uitzondering en om het lustrum extra luister bij te zetten. 
Met speciale dank daarbij aan de Rabobank. En natuurlijk met eenzelfde welgemeende 
dank aan alle auteurs en leden die de afgelopen jaren de uitgave van dit blad mogelijk 
maakten. Dat geeft hoop en vertrouwen voor de toekomst. 

Leo Fijen, eindredacteur 
St Maerten 

4-kleuren litho 's met 
belangeloze mede
werking van Repro 

Van Zijl b. v. Utrecht 
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R.A.U..C01I. 
Top. Atlas 2182. 
Kaart van Oostveen. 
G.N.Back. 1777. 
Kopie door 
P.J. Geltsligter, 
ca. 1800. 
Pen. gedeeltelijk 
ingekleurd, 
23x36,5 cm. 
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R.A.U.,coll. 
Top.Atlas 169-7. 
Kaart van het water
schap Maartensdijk. 
Anoniem, ca. 1900. 
Kleurenlithografie, 
66x100 cm. 



De ontginningen 

HET UTRECHTSE VEENGEBIED TEN N.O. VAN DE VECHT 

1339 = jaartal waarop 
de nederzetting langs 
de betreffende dwars-

dijk blijkt te liggen. 
( 1350) = globale tijd, 

waarop de betreffende 
dwarsdijk werd be- 

reikt 

Kaart uit: M.K.E. 
Gottschalk, De ont
ginning der Stichtse 

venen ten oosten van 
de Vecht. 

In: Tijdschrift van het 
Koninklijk 

Nederlandsch 
Aardrijkskundig 

Genootschap, Tweede 
Reeks. Deel LXX1II. 

1956. p. 207-222. 

De streek ten oosten van de Vecht, waarin 
qua landschapstype een groot gedeelte van 
de huidige gemeente Maartensdijk is gele
gen, bestond van oorsprong uit een moeras
sig veengebied. Bewoning was hiernauwe-
lijks mogelijk. In het begin van de 8e eeuw 
kwam het gebied in handen van de Utrecht
se bisschoppen. Met het land werd ook het 
daaraan verbonden rechterlijk en bestuur
lijk gezag aan de bisschoppen overgedra
gen. Aanvankelijk lieten de bisschoppen 

het onherbergzame gebied ongemoeid, 
maar de sterke bevolkingstoename in de 
lie en 12e eeuw maakte een uitbreiding 
van het landbouwareaal noodzakelijk. 
Daarom gaven de bisschoppen in de loop 
van de 12e eeuw voor grote stukken land 
ontginningsrechten uit aan geestelijke in
stellingen en leenmannen, inclusief het be
stuur, de rechtspraak en andere rechten. 
Deze combinatie legde de basis voor het 
ontstaan van de later gevormde gerechten. 
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R.A.U., archief 
Domkapittel 1491. 
Kaart van percelen 
land tussen 
Blauwkapel en 
Groenekan (detail). 
HugoRuysch. 1678. 
Pen, gedeeltelijk in
gekleurd: afm. detail: 
21x62 cm. 

Vermoedelijk begin 13e eeuw werd een 
aanvang gemaakt met de ontginningen in 
dit gebied. 
Vanaf de bestaande wegen langs de Vecht, 
die als ontginningsbasis fungeerden, werk
te men op systematische wijze in noordoos
telijke richting. De voortgang in dit ontgin
ningsproces is ingetekend op de recon-
structiekaart. Pas in de loop van de 16e 
eeuw zijn de ontginningen bij de Holland-
sche Rading en De Vuursche afgesloten. 
Veengrond kan veel water opnemen en een 
eerste voorwaarde voor de toepassing daar
van als bouwland was een goede afwate
ring. Daartoe werd loodrecht op de ontgin
ningsbasis een dicht patroon van evenwij
dige dwarssloten gegraven. De dwarsslo-
ten, die tevens als perceelsgrenzen dienden, 
kwamen uit op een bredere sloot, de wete
ring. Het stelsel van weteringen waterde 
uiteindelijk op de Vecht af. 
De ontwatering leidde tot inklinking en 
oxydatie van het veen, dat steeds lager en 
daardoor vochtiger kwam te liggen. Eerst 
probeerde men door het uitdiepen van be
staande sloten en weteringen, alsmede het 
graven van nieuwe watergangen, de water
stand te verlagen. Een andere methode was 
de aanleg van dijkjes om de percelen, met 
schutjes erin, waardoor het water bij een 
lage waterstand van de Vecht kon wegstro
men. Maar tevergeefs, want elke verlaging 
van het waterpeil ging gepaard met een ver
dere daling van het maaiveld. Met als resul
taat, dat het bouwland te drassig werd en de 
oogsten verminderden. Vanaf die tijd waren 
de landerijen alleen nog maar bruikbaar als 
weiland en hooiland. Geleidelijk vond als 
gevolg hiervan een verschuiving plaats van 
het gemengde bedrijf naar overwegend 
veeteeltbedrijven. 

De kaart uit 1678 van een boerderij met lan
derijen langs het Zwarte Water laat een 
overgangssituatie zien. Nog maar twee 
kleine percelen bestaan uit bouwland (B en 
D), de overige zijn in gebruik als weiland. 
Opmerkelijk is, dat perceel B ten behoeve 
van een betere afwatering in de lengte door
sneden is door twee slootjes. Beide perce
len hebben voor dat doel overigens naast el
kaar liggende greppels. In een latere pe
riode zijn ook deze percelen omgezet in 
weiland. 
De boerderij met de bijbehorende lande
rijen, gelegen tussen de Gageldijk en de 
Ruigenhoeksedijk, was eigendom van het 
Domkapittel te Utrecht en verpacht aan een 
particulier. De bestemming en oppervlak
ten van de percelen zijn in de legenda opge
nomen. Voor het berekenen van oppervlak
ten hanteerde men daarbij Stichtse maten. 
Een morgen (in de legenda mer)= 0,8464 
ha. en een vierkante roede = 14,1068 m2. 
De boerderij was gelegen op het kruispunt 
van de Wittevrouwendijk (huidige Kon. 
Wilhelminaweg/Kapel weg) en de Gagel-
dijk/Voordorpsedijk. Rond dit strategisch 
gelegen punt, waar de dijkwegen in het in
undatiegebied samenkwamen, zou in 1817-
1818 fort Blauwkapel worden aangelegd. 
De fortgracht en wallen doorsneden de per
celen in de breedte, maar de boerderij kon 
behouden blijven, omdat het verdedigings
werk om het dorpje Blauwkapel heen werd 
aangelegd. 

Bronnen 
M.K.E. Gottschalk, De ontginning der Stichtse venen 
ten oosten van de Vecht. In: Tijdschrift van het 
Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genoot
schap. Tweede Reeks. Deel LXXII1. 1956. p. 207-
222. 



De Hollandsche Rading: 
een grensgeval 

R.A.U..C011. 
Top.Atlas 132-3. 

Kaart van de grens
scheiding tussen het 

Stichten Holland. 
Jasper Adriaansz., 
1535-1536. Kopie. 

19de eeuw. 
Pen, gedeeltelijk inge

kleurd. 78x56 cm. 
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R.A.U..C011. 
Top.Allas 132-3. 
Kaart van de grens
scheiding tussen het 
Sticht en Holland (de
tail). 
Jasper Adriaansz., 
1535-1536. Kopie. 
19deeeuw. 
Pen, gedeeltelijk in
gekleurd, afm. detail: 
30x44 cm. 

In de late middeleeuwen vormden de gren
zen tussen Holland en Utrecht een bron van 
permanente conflicten, die door beide par
tijen grotendeels met de wapens werden 
uitgevochten. Vooral in het destijds dunbe
volkte Gooi was de grenslijn vaag en oms
treden. Met het voortduren van de strijd 
nam de noodzaak voor een definitieve rege
ling van het geschil tussen graven en bis
schoppen toe. Dit bleek een moeizaam en 
langdurig proces, want pas na een uitspraak 
van Karel V in diens "Secrete Raad" te 
Gent, aan welke instantie deze kwestie in 
1535-1536 ter arbitrage was voorgelegd, 
konden de grenzen definitief worden vast
gesteld. 
Ten behoeve van dat proces vervaardigde 
Jasper Adriaansz. de afgebeelde kaart. Voor 
de vaststelling van de grenzen tussen 
Holland en Utrecht (het Sticht) is hierop 
een rechte lijn tussen de Leeuwenpaal bij 
Eemnes en de stad Utrecht, beide hoge 
oriëntatiepunten, getrokken. Vanaf het zui
delijkste punt van het Gooierbos, waar later 
de nederzetting Hollandsche Rading ont
stond, maakte de grens een scherpe knik 
naar het westen tot aan de Vecht (weggeval
len op de kaart). 
De kaart lijkt nogal primitief, want de 
schaalverdeling en verhoudingen zijn 
geenszins correct. Verder is het kaartbeeld 
omgekeerd, waarbij we Utrecht bovenaan 
en de Zuiderzee onderaan de kaart aantref
fen. De kaartmaker heeft echter wel die 
geografische gegevens, die voor het proces 
van belang waren, geselecteerd en geaccen
tueerd. Om die reden zijn de in opstand 
weergegeven bebouwing en begroeiing 
buiten proporties getekend. Mede daarom 

betreft het een waardevolle kaart. We zien 
de belangrijkste steden en vrijwel alle dor
pen afgebeeld. De brinkdorpen in het Gooi 
zagen er toen ook al anders uit dan de 
streekdorpen in het vlakke ontginningsge
bied ten oosten van de Vecht. Het verve-
ningsproces was toen al in volle gang, ge
tuige de vele turfhopen bij Loosdrecht en de 
Lage Vuursche. 
In het midden van de kaart zijn ter afbake
ning van de grens enkele palen te onder
scheiden. 
De detailkaart geeft het gebied ten zuiden 
van Maartensdijk weer. De streekdorpen 
zijn klaarblijkelijk al tot volle ontwikkeling 
gekomen, want er staan verschillende boer
derijtypen temidden van een omvangrijke 
begroeiing. De plaatsnaam de Bilt duidt op 
de bebouwing langs de Voordorpsedijk, ter
wijl met die Bilt het dorp zelf wordt be
doeld. De Oude Weteringe is de huidige 
Groenekanseweg. Aardige details zijn twee 
standerdmolens bij De Bilt. De "steen-
wech", de oudste verharde weg buiten een 
nederzetting in ons land, dateert al uit ca. 
1290. 
Werkelijk mysterieus is een heuse burcht 
langs de Nieuwe Wetering. Was dit bolwerk 
de voorloper van de latere hereboerderij 
Beukenburg? Nader onderzoek zal dit nog 
moeten uitwijzen! 

Bronnen 
D.Th. Enklaar. Middeleeuwse rechtsbronnen van stad 
en land van Gooiland, Utrecht, 1932. 
A.J. Maris, Eemnes. Rechtsgeschiedkundige ontwik
keling van gemeente en waterschap, Utrecht, 1947, 
p. 57-61. 



Boerderijen in Westbroek 

Nog steeds behoren de vele boerderijen tot 
de meest beeldbepalende bebouwing in het 
vanouds agrarische Westbroek. Op het hier 
afgebeelde gedeelte van een ingekleurde 
perceelskaart uit 1603 is de dorpskern van 
Westbroek wel bijzonder fraai en gedetail

leerd weergegeven. De lintbebouwing aan 
beide zijden van de Kerkdijk, "de wech 
door Westbroeck", is in de tweede helft van 
de 15e eeuw ontstaan. Omdat de landerijen 
ten noorden van de Kerkdijk in zuidweste
lijke richting op de Vecht afwaterden. is 

R.A.U., archief huis 
Zuilen 336. 

Kaart van percelen 
land tussen de 

Kerkdijk en de 
Hollandsche Rading 

(detail). 
Jan Rutgersz. van den 

Berch. 1603. 
Pen op perkament, in
gekleurd; afm. detail: 

19x17 cm, schaal: 
1:1.500. 
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R.A.U.,coll. 
TopAtlas 1054. 
De kerk te Westbroek. 
H. Spilman. naar Jan 
de Beijer. 1749. 
Kopergravure, at'm.: 
67x92 mm. 

langs de noordzijde van de Kerkdijk een 
brede wetering gegraven. Deze staat in ver
binding met de Kerkeindsevaart om het wa
ter naar de Vecht af te voeren. Aan de zuid
zijde van de Kerkdijk kon volstaan worden 
met een smalle sloot, want de afwatering 
van de landerijen ten zuiden van de dijk 
vond volgens hetzelfde principe plaats op 
een wetering langs de noordzijde van de 
Binnenwegsedijk. 
De boerderijen op de kaart behoren - op een 
uitzondering na - tot de zgn. Hallehuis-
groep. Bij dit boerderijtype liggen het 
woongedeelte en de bedrijfsruimte, de deel. 
in eikaars verlengde onder een doorlopende 
kap. Alleen de boerderij ten westen van de 
kerk is van een ander type. Deze zogeheten 
krukhuisboerderij heeft een uitbreiding 
overdwars van het woonhuisgedeelte. 
Oorspronkelijk werden de boerderijen op
getrokken in hout voor de constructie, wil
getenen en kleileem voor de wanden en riet 
voor het dak. Al in de 16e eeuw zijn derge
lijke eenvoudige behuizingen echter ver
vangen door bakstenen boerderijen. Op de 
kaart zijn deze aangeduid met een rode 
kleur. Het eerste stenen gebouw in 

Westbroek was overigens de uit 1481 date
rende kerk met leistenen dak, die vanaf de 
Kerkdijk bereikbaar was via een stenen 
rondboogbrug. De kerk staat er hier nog in 
volle glorie op. want de torenspits zou later, 
in 1723. verwijderd worden. De kopergra
vure uit 1749 bevestigt het toenmalige ui
terlijk. Pas in 1750 werd een nieuwe spits 
geplaatst. 
De achter de boerderijen gelegen hooiber
gen duiden op een grondgebruik ten be
hoeve van de veeteelt, nadat de landerijen 
als gevolg van bodeminklinking onge
schikt waren geworden voor landbouw. De 
erven van de boerderijen zijn langs de 
slootkant omringd met het zogenaamde ge-
riefhout. Het hout van deze beplantingen 
met wilgen en elzen gebruikte men voor de 
vervaardiging van allerlei gebruiksvoor
werpen, zoals bezems en manden. 
Hoewel het huidige straatbeeld ter plekke 
veranderd is, heeft de hoofdstructuur van 
lijnelementen zoals de Kerkdijk, de sloten 
en het verkavelingspatroon zich tot op de 
das van vandaas kunnen handhaven. 



Beukenburg, 
een verdwenen landhuis 

R.A.U., archief 
Domkapittel 884. 

Kaart van de 
SchuUerstiend en 

Korte Akkers: detail: 
plattegrond van het 

landgoed 
Beukenburg. 

G.Praalder, 1792. 
Pen, gedeeltelijk inge

kleurd; afm. detail: 
9x12 cm. 

Wie langs de Nieuwe Wetering in de rich
ting van Bilthoven rijdt, ziet pal voor de 
Beukenburgerlaan in het midden van het 
weiland een onregelmatig gevormde vijver 
liggen. Het is een van de restanten van de 
tuin bij het landhuis Beukenburg, dat in 
1925 werd afgebroken. Hoewel Beuken
burg al op de grote provinciale kaart uit 
1696 staat afgebeeld, is er over de geschie
denis en bewoners van het landgoed nog 
maar weinig bekend. Gelukkig zijn er en
kele gedetailleerde kaarten voorhanden. 
Zoals elders vaak het geval is geweest, is 
Beukenburg ontstaan als hereboerderij met 
een uitgebreid landerijencomplex. Op de 

detailkaart uit 1792 is het agrarische karak
ter van het landgoed nog duidelijk waar
neembaar: het hoofdgebouw heeft de plat
tegrond van een boerderij, terwijl er twee 
hooibergen en diverse bijgebouwen voorde 
bedrijfsvoering aanwezig zijn. Daarmee 
onderscheidt een landgoed zich van een 
buitenplaats, zoals bijvoorbeeld Persijn, 
waar een dergelijke bedrijfsmatige opzet 
ontbreekt. Bij dit voorname landhuis ligt 
een park, dat uitsluitend "tot vermaak" 
diende. Het landgoed Beukenburg, dat zich 
met een oppervlakte van 45 ha. uitstrekte 
tussen de Nieuwe Wetering en de Groene-
kanseweg, bestond toen al voor het grootste 

10 
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gedeelte uit aangelegde bossen. Deze wer
den geëxploiteerd voor de houtproduktie en 
waren beplant met eiken, sparren en elzen, 
al naar de bodem ter plaatse toeliet. 
Beukenburg is daarmee dan ook een mooi 
voorbeeld van een landgoed, dat gelegen is 
op de overgang van het lage weidegebied 
en de zandgronden. Een aantal kleinere per
celen waren bestemd voor landbouw en 
moestuin. Ondanks de overwegend agrari
sche bestemming moet de hereboerderij 
Beukenburg zeker enige allure hebben uit
gestraald, want naar de heersende tuinstijl 
van die tijd. is er aan de oostzijde een slin-
gerbos aangelegd, waarin kronkelpaadjes 
zonder einddoel over en langs al even kun
stig aangelegde heuveltjes voerden. Op het 
landgoed zelf lagen verder nog enkele ver
spreide kleine woningen voor de bos- en 
landbouwarbeiders. 
Rond 1810 kwam het landgoed in andere 
handen. De hereboerderij maakte toen 
plaats voor een herenhuis, terwijl ook de 
tuinaanleg werd aangepast. De nieuwe ei

genaar legde deze in een vroege Engelse 
landschapsstijl aan, waarbij slingerende 
paden, gazons en bosschages een quasi-na-
tuurlijk landschapsbeeld moesten oproe
pen. Het verschil in bebouwing en tuinaan
leg is op beide detailkaarten goed te zien. 
Het grote landhuis, dat in 1925 is afgebro
ken, moet omstreeks tussen 1890 en 1902 
tot stand gekomen zijn. 
Gezien de langgerekte vorm is het vermoe
delijk een uitbreiding van het reeds be
staande huis geweest, want op oude prent-
briefkaarten is een onregelmatige bouw te 
zien. 45 kamers telde het imposante land
huis. Tot de bijgebouwen behoorden onder 
meer een stenen duiventil, een orangerie en 
de uit 1897 daterende en nu nog aanwezige 
stallen. De tuin werd rond diezelfde tijd 
volledig omgewerkt tot een park in de 
Engelse landschapsstijl. Een slingervijver 
temidden van grasvelden met verspreide 
hoogopgaande boomgroepjes suggereer
den daarbij een natuurlijk landschap. 
Al die tijd bleef het landgoed in exploitatie. 

R.A.U.,coll. 
Top. Atlas 1198-4. 
Kaart van het land
goed Beukenburg 
(detail). 
J. Mentz, 1810. 
Pen, gedeeltelijk in
gekleurd; afm. detail 
15x21 cm. 

11 



R.A.U., coll. In de jaren na de Eerste Wereldoorlog bleek 
Top.Atlas 1734-3. de opbrengst uit het landgoed ontoereikend 

Achterzijde van het om het grote landhuis in stand te kunnen 
huis Beukenburg. houden. Om die reden is het in 1925 afge-

Anoniem,ca. 1900. broken. Het vrijgekomen puin is gebruikt 
Aquarel. voor de verharding van de Beukenburger-

120x188 mm. laan en de Prinsenlaan. Een stijlvoller her
gebruik vonden de balken van het huis, 
deze zijn aangewend bij de bouw van het 
"huis op het eiland" aan de Groenekanse-
weg. Behalve de vijver, enkele notebomen 
en rododendrons herinneren de nu nog aan
wezige boerderij en stallen aan dit typisch 
19e eeuwse landhuis. 

12 



De Eemvaart over 
Maartensdijks grondgebied 

Wie een moderne kaart van de provincie 
Utrecht ter hand neemt, ziet de gemeente 
Maartensdijk doorkruist door de nadrukke
lijk aanwezige snelweg A27. Nauwelijks 
bekend is, dat er in dit gebied al in de 17e 
eeuw plannen waren voor de aanleg van een 
interlokale verbinding. En wel ten behoeve 
van hét vervoermiddel uit die tijd: het bin
nenvaartschip. Aanleiding daartoe was de 
wens om de stad Utrecht een directe en 
snelle scheepvaartverbinding, via de rivier 
de Eem, met de Zuiderzee te geven. Daar
mee hoopte men de teruglopende handel en 
nijverheid van de stad nieuw leven in te bla
zen. Aan de bestaande verbinding via de 
Vecht kleefden nogal wat nadelen, waarvan 
de tolheffing te Muiden door het gewest 
Holland en de slechte bevaarbaarheid van 
de rivier wel de belangrijkste waren. 
De eerste plannen voor een scheepvaartver
binding in de vorm van een nieuwe vaart 
dateren uit 1640-1641 en betreffen twee 
verschillende tracés. Terwijl het eerste tr
acé via De Bilt naar de Eem loopt, door
kruist het tweede tracé Maartensdijks 
grondgebied. Vanaf de stadssingel bij het 
bolwerk Wolvenburg volgt dit tracé de 
Biltse Grift, het Zwarte Water en de 
Maartensdijksevaart tot aan het oosteinde 
van de Nieuwe Wetering. Vanaf dit punt 
buigt het in noordoostelijke richting af en 
sluit aan op de Engelsevaart en de 
Pijnenburgergrift. om vervolgens in de 
Eem uit te monden. Het tracé volgt daarbij 
voor een groot gedeelte bestaande water
gangen, die in dit plan dienden te worden 
verbreed en verdiept. De vaart zou dan een 
bodembreedte van 4 roeden ( 1 roede = 3,76 
meter), een vaarbreedte van 6 roeden en in 
het midden een diepte van 6 voeten ( 1 voet 
= 0,27 meter) krijgen. Vooral langs de 
Nieuwe Wetering zou het nodige graafwerk 
verricht moeten worden. Aangezien de be
bouwing destijds aan de zuidzijde van de 
weg was geconcentreerd, moest de vaart 
aan de noordzijde daarvan worden aange
legd. Met de bij de ontgraving vrijgekomen 
aarde wilde men wegen en landerijen opho

gen. Tevens kon men de zeer smalle weg 
langs de Nieuwe Wetering op een breedte 
van 6 roeden brengen. Onder meer uit geld
gebrek vond dit plan geen doorgang. Na een 
periode van stilte duiken de Eemvaart-
plannen in de jaren 1660-1665 en 1674-
1675 weer op. Bewaard gebleven rappor
ten, memories, kaarten, dwarsprofielen, be
grotingen en bestekken getuigen van het 
belang, dat destijds aan deze vaart werd ge
hecht. Oorlogen in 1665 en 1672-1673, be
stuurlijke onenigheid en een allesverwoes-
tende orkaan in 1674 zouden nu de uitvoe
ring van het project verhinderen. 
Een laatste poging om de vaart te realiseren 
dateert uit 1720. Deze keer is het de in 
Utrecht gevestigde Compagnie van Com
mercie en Assurancie, die het Eemvaart-
project weer oppakt. Met een modern aan
doende wervingsbrochure probeerde men 
potentiële geldschieters voor het project te 
interesseren. Een bij de brochure gevoegde 
kaart geeft een zeer brede vaart weer, die in 
een rechte lijn vanaf Utrecht de Eem kruist 
en verder naar de Zuiderzee is doorgetrok
ken. Bij de stad Utrecht zien we zelfs een 
echte haven ingetekend. De technische uit
voering van het ontwerp is zwak onder
bouwd. Dit project was even dubieus als de 
Compagnie zelf. Deze onderneming bleek 
namelijk op zwendel te berusten en vond 
daardoor een vroegtijdig einde. Het Eem-
vaartproject werd tenslotte in de val van de 
Compagnie meegesleept. 

Bronnen 
D.T. Koen, Utrecht havenstad? Zeventiende- en acht-
tiende-eeuwse plannen tot aanleg van een scheep
vaartverbinding met de Zuiderzee, in: Jaarboek Oud-
Utrecht, 1991. 
N. van der Monde. Tijdschrift voor Geschiedenis. 
Oudheden en Statistiek van Utrecht. 6 ( 1840). 
Rijksarchief in Utrecht. Verzameling Van Buchel 
Booth. 121. 
Rijksarchief in Utrecht. Collectie Top. Atlas, 268-
273. 
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Verveningen in Westbroek 
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In het bosarme en dichtbevolkte westen van 
ons land vormde turf enkele eeuwen lang de 
belangrijkste energiebron. De grondstof 
daarvoor bestond uit niets meer dan veen. 
Vooral als gevolg van de opkomst van de 
steden in de 13e eeuw nam de turfwinning 
in omvang toe. De turfwinning was een 
aantrekkelijke bedrijfstak, omdat de grond
stof bijna letterlijk voor het opscheppen 
lag. Bovendien kon men bij het vervoer van 
de turf gebruik maken van het reeds aanwe
zige afwateringsstelsel van sloten en wete
ringen. Het bestaande verkavelingspatroon 
maakte tevens een systematische aanpak 
van de vervening mogelijk, waardoor het 
strooksgewijs kon worden gedolven. 
Vooral in het Vechtplassengebied, onder 
meer bij Westbroek, vond op deze wijze een 
grootschalige turfwinning plaats. Een gun
stige omstandigheid was verder, dat twee 
grote, nabijgelegen afzetmarkten, de steden 
Utrecht en Amsterdam, bereikbaar waren 
via de Vecht. Een groot bezwaar van de 
turfwinning was, dat het veen werd afge
graven tot op het grondwaterpeil, zodat de 
ontgraven percelen land nagenoeg alle 
waarde voor een eventueel hergebruik als 
bouwland verloren. Met diverse maatrege
len, zoals exportbeperkingen en uitvoerbe-
lasting op turf naar andere gewesten, wil
den de Staten van Utrecht een al te snelle 
vervening afremmen. Een andere maatre
gel was het "toemaken" van ontgraven per
celen. Daarbij werden de percelen opge
vuld met zand en bagger, waarna een be
planting met elzen ter versteviging van de 
bodem werd aangebracht. 
Enkele ontwikkelingen in de 16c eeuw de
den de vraag naar turf opnieuw sterk stij
gen. Bij stadsuitbreidingen bouwde men 
veel nieuwe huizen met het oog op brand
gevaar in baksteen in plaats van het daar
voor gebruikelijke hout. 
Daarnaast vereisten zware stadsmuren en 
bolwerken een veelvoud aan bakstenen. 
Het waren bijgevolg vooral steenfabrieken, 
waar turf als brandstof werd gebruikt, die 
de vraag aanzienlijk deden stijgen. Niet 
zonder reden lagen in het verleden langs de 
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Vecht, onder meer bij Maarssen en Zuilen, 
meerdere steenfabrieken en pannenbakke-
rijen. Tenslotte betekenden groeiende in
woneraantallen van steden een toenemende 
vraag naar turf als huisbrand. Aan deze 
groeiende vraag naar turf kon worden vol
daan dankzij een technische vinding, de 
baggerbeugel, die omstreeks 1530 in ge
bruik werd genomen. Metdebaggerbeugel, 
een soort schoffel voorzien van een scherpe 
rand aan een lange steel, kon het veen tot 
diep onder de waterspiegel worden wegge-
baggerd. Het weggebaggerde veen werd 
vervolgens gelijkmatig over een legakker 
verspreid en aangestampt. Als het vol
doende gedroogd was, kon het in turfblok-
ken worden gestoken. Tenslotte legde men 
de turven in hopen, om verder te drogen. Bij 
deze winningsmethode, ook wel het slag-
turven genoemd, volgde men het bestaande 
verkavelingspatroon, zodat geleidelijk een 
gebied ontstond van brede sloten, de zgn. 
trekgaten. waaruit het veen weggebaggerd 
was en smalle legakkers, waarop het te dr
ogen werd gelegd. Vanzelfsprekend was 
het onmogelijk, de diepe trekgaten "toe te 
maken" en dit verveningsproces leidde dan 
ook tot veel landverlies. Tegen het einde 
van de 16e eeuw had het landverlies dusda
nige vormen aangenomen, dat overheids
maatregelen niet konden uitblijven. Zo 
werd voorgeschreven, dat legakkers een 
minimale breedte en trekgaten een maxi

male breedte moesten hebben. De voor
schriften werden echter regelmatig ontdo
ken. Door illegale vervening ontstonden 
namelijk te smalle legakkers, die door golf
slag verder ondermijnd raakten, zodat er 
uiteindelijk grote plassen ontstonden. Op 
de "Kaarte der Heerlijkheid van West
broek" uit ca. 1770 zijn de gevolgen van het 
slagturven in de polder Binnenweg en de 
Molenpolder (grotendeels gelegen in de ge
meente Maarssen) duidelijk te zien. De 
donkere blokken, die nauwkeurig samen
vallen met de verkavelingsstroken, ter 
weerszijden van de Binnenweg, zijn geheel 
uitgeveend. In een later stadium ontstond 
hier een groot plassengebied met hier en 
daar restanten van smalle legakkers. Tegen
woordig is de Molenpolder een uniek na
tuurreservaat. De nabijgelegen Maarsse-
veensche Plassen zijn overigens geen ge
volg van een eeuwenoud verveningspro
ces. De plassen dateren uit de jaren zestig 
en zeventig en zijn het resultaat van een uit
gebreid zandwinningsproces ten behoeve 
van de aanleg van de Utrechtse wijk Over-
vecht. 

Bronnen 
P. van Schaik, De economische betekenis van de turf-
winning in Nederland. 
In: Economisch- (en Sociaal-JHistorisch Jaarboek. 32 
(1969), p. 141-205 en 33 (1971), p. 186-235. 

R.A.U., Atlas 
Coenen van 's-
Gravesloot 12-21 1-1. 
Het turfwinnings-
proces bij 
Breukeleveen. 
H.van Brussel. 1806. 
Aquarel. 
127x215 mm. 
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Fort Blauwkapel 

R.A.U.,coll. 
Top.Atlas 2097. 

Kaart van fort 
Blauwkapel met om

geving. 
J.A. van der Monde, 

1824. 
Pen. ingekleurd, 

40x27 cm. 

v | $& I 
• -i 

.! 
1 :"•*'•' w 

1 
• fej 

& 
1 .'•. • *È ; 

In 

ï 
-:• ,»Y ;. . : | 

•^k±J±-^-^iü± 

18 



R.A.U., archief Genie 
Utrecht. 
inundatiekaart van de 
Nieuwe Hollandse 
Waterlinie (detail). 
Topografische 
Dienst, 1903. 
Lithografie, gedeelte
lijk ingekleurd, 
afin. detail: 6x4 cm. 

Het huidige knooppunt van wegen en 
spoorlijnen rond fort Blauwkapel verraadt 
nog steeds de strategische ligging van dit in 
1817-1818 aangelegde verdedigingswerk. 
Het fort was een onderdeel van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, die in de periode 
1815-1940 het westen van ons land en daar

mee de belangrijkste steden en industriege
bieden afgrendelde tegen een vijandelijke 
aanval uit het oosten. Steunend op uitge
breide inundaties als hindernis, hadden de 
forten de afsluiting van doorgangen in de 
inundatiegebieden als voornaamste func
tie. Deze kaart van fort Blauwkapel met 
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omgeving uit 1824 brengt deze functie dui
delijk tot uitdrukking. Het fort is in de as 
van de hooggelegen en dus droogblij vende 
dijkwegen gesitueerd en versperde op deze 
wijze de toegangswegen tot de stad 
Utrecht. Zowel de Maartensdijksevaart als 
de weg Utrecht-Maartensdijk liepen door 
het fort heen, terwijl de Gageldijk en 
Voordorpsedijk om het fort heengelegd 
zijn. 
Aan de stadszijde ligt het reduit, een klein 
afzonderlijk verdedigingswerk, waarin de 
verdediging kon worden voortgezet in het 
onverhoopte geval, dat de rest van het fort 
in vijandelijke handen zou zijn gevallen. 
Met het geschut op het fort kon een eventu
ele aanval via de toeleidende dijkwegen 
verhinderd worden. Daartoe waren vrije 
uitzichten en schootsvelden een eerste ver
eiste. Vanaf 1853 was dat geregeld in de 
"Wet op de Verboden Kringen", kortweg 
Kringenwet genaamd. Deze diende overi
gens ter vervanging van een minder ver
gaande wet van dezelfde strekking uit 
1814. Rond elk verdedigingswerk projec
teerde men drie denkbeeldige kringen: een 
kleine kring tot 300 meter, een middelbare 
kring tot 600 meter en een grote kring tot 
1000 meter. Binnen de eerste twee kringen 
mocht bijvoorbeeld slechts onder strikte 
voorwaarden gebouwd en aangeplant wor
den. Binnen deze twee kringen vond dan 
ook slechts een beperkte bebouwing plaats 
in de vorm van houten opstallen, zodat ze in 
geval van oorlog(sdreiging) snel af te bre
ken of desnoods af te branden waren. Langs 
de Voordorpsedijk en de Gageldijk kunnen 
we deze Kringenwethuizen nog aantreffen. 
Binnen de derde kring was weliswaar weer 
stenen bebouwing toegestaan, maar voor 
het overige golden de bepalingen uit de 
Kringenwet ook hier onverkort. 
De Kringenwet, die pas in 1951 werd opge
heven, heeft grote invloed gehad op de 
ruimtelijke ordening van het gebied ten 
oosten van de stad Utrecht. Stadsuitbrei
dingen konden hier vanwege de Kringen
wet niet doorgaan. 

Met de voltooiing van de spoorlijnen 
Utrecht-Amersfoort in 1863 en Utrecht-
Hilversum in 1874 wint fort Blauwkapel 
aan betekenis. Want een vijandelijke ver
rassingsaanval met een gepantserde trein 
was niet ondenkbeeldig, zodat ook de 
spoorlijnen vanaf het fort zonodig onder 

vuur genomen moesten worden. Teneinde 
de stad Utrecht aan artilleriebeschietingen 
met het sinds 1860 verbeterde geschut te 
kunnen onttrekken, legde men tussen 1867-
1870 een tweede fortenlinie aan, waaronder 
de forten Ruigenhoek en Voordorp. De 
kaart uit 1903 geeft de gewijzigde situatie 
met betrekking tot de spoorlijnen en forten 
rond Blauwkapel weer. De forten De Klop 
en De Gagel dateren overigens uit de jaren 
rond 1820. Met grijstinten zijn tevens de in-
undatievelden op de kaart aangegeven. 
Hoewel de forten als gevolg van de voort
schrijdende ontwikkelingen in de artillerie
techniek reeds na 1885 sterk verouderd wa
ren, bleven ze in gebruik. Zowel in de mo
bilisatieperiode 1914-1918 als 1939-1940 
richtte men de forten ter verdediging in. 
Vooral uit de laatste mobilisatieperiode da
teren nog vele betonnen schuilplaatsen, die 
we op het fort en in het tussenterrein nog 
kunnen aantreffen. Wegen werden afgeslo
ten met tankversperringen, waarvan bij de 
toegangswegen tot het fort de restanten nog 
te zien zijn. 

In 1954 is het fort na een grenswijziging 
overgegaan naar de gemeente Utrecht, ter
wijl de opheffing als verdedigingswerk pas 
in 1960 plaatsvond. 
Gelegen temidden van een grootschalige 
infrastructuur, die - zoals bekend - haar 
voltooiing nog niet heeft bereikt, vormt het 
fort nu een oase van rust. 

Bronnen 
D.T. Koen, Utrecht verdedigd; fortificatie en mobili
satie, 1914-1940. Utrecht, uitg. Matrijs. 1990. 
G. Koppert, De forten rond Utrecht, Utrecht, uitg. 
Matrijs. 1983. 
Rijksarchief in Utrecht, Archief Eerst-Aanwezend 
Ingenieur der Genie te Utrecht, Register van 
Verdedigingswerken, hoofdstuk fort Blauwkapel. 
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Kadastrale kaart 
van Maartensdijk 
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R.A.U..C011. 
Top.Atlas 136. 
Kaart van 
Maartensdijk (detail) 
S. van Diggelen. 
1810. 
Pen. gedeeltelijk in
gekleurd; afm. detail: 
20x30 cm. 
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Een belangrijk doel van de registratie van 
onroerend goed is al eeuwenlang belasting
heffing. In de 17e en 18e eeuw kende elk 
gewest haar eigen grondbelastingen, zoals 
het door de Staten van Utrecht geheven 
oudschildgeld, dat gebaseerd was op de op
brengst van onroerende goederen. Ook bij 
de heffing van de 40e penning, een over
drachtsbelasting van 2,5%, was een taxatie 
en dus registratie van onroerend goed nood
zakelijk. Overigens werden daarbij zelden 
kaarten vervaardigd. Daarnaast konden wa
terschappen voor het onderhoud van water
staatkundige werken onder meer een hoof
delijk omslag heffen. In de Franse tijd werd 
een begin gemaakt met het doorvoeren van 
een uniforme registratie van onroerend 
goed ten behoeve van de belastingheffing. 
Uit de periode 1807-1811 dateert het zgn. 
Hollandse Kadaster. Maatboeken met een 
doorlopende perceelsnummering, waarin 
de namen van de eigenaren, alsmede de op
pervlakte en een kleine tekening van de per
celen waren opgenomen, verwijzen naar 
bijbehorende kaarten. Op de detailkaart uit 
1810 is het westelijke einde van de dorps
weg in Maartensdijk te zien. Van alle perce
len is de exacte vorm en ligging ingetekend. 
Als gevolg van de moeilijkheden, waarmee 
het Franse gezag zich in die periode gecon
fronteerd zag, is dit Hollandse Kadaster 
niet meer in werking getreden. De maat-
boeken zijn naderhand vernietigd, maareen 
gedeelte van de kaarten, inclusief die van 
het grondgebied van de huidige gemeente 
Maartensdijk, zijn gelukkig behouden. 
Mogelijk zijn ze gebruikt voor het in 1832 
officieel ingestelde Kadaster, dat sindsdien 
voor een uniforme administratie van het 
grondbezit zorgdraagt. Deze administratie 
maakt een voor heel Nederland geldende 
wijze van grondbelasting mogelijk en 
vormt daarnaast de grondslag voorde regi
stratie van eigendommen en zakelijke rech
ten op onroerende goederen. De basis voor 
de kadastrale administratie vormen de 
Minuutplans. de kaarten en de Oorspron
kelijk Aanwijzende Tafels (OAT's), de bij
behorende registers. 

De Minuutplans zijn vergelijkbaar met de 
kaarten van het Hollandse Kadaster, maar 
zeker minder fraai uitgevoerd, zoals blijkt 
uit het afgebeelde detail van de sectie B. 
De OAT's bevatten daarentegen meer in
formatie dan de eerdere maatboeken: voor-

en achternamen van perceelseigenaren, be
roepen, woonplaats, bestemming en opper
vlakte van de percelen. Een belangrijk ge
geven is tenslotte de klassering van het per
ceel, dat de grondslag voor de belasting
heffing vormt. Zo wordt een "plaisiertuin" 
hoger aangeslagen dan bijvoorbeeld wei
land. Interessant is ook het gegeven, dat de 
eigendommen van de Hervormde Kerk in 
het geheel niet worden aangeslagen en dus 
onbelast blijven. 
De Minuutplans en de OAT's vormen ook 
de basis voor historisch onderzoek. Ze 
dienden ongewijzigd te blijven, zodat de si
tuatie van 1832 geheel vaststaat. Om de 
ontwikkelingen in de tijd te kunnen volgen, 
dient gebruik te worden gemaakt van de re
gisters en kaarten, waarop wijzigingen wer
den en worden bijgehouden. Het betreft 
hier vele verschillende registers, leggers en 
kaarten, die het mogelijk maken op nauw
keurige wijze de geschiedenis van een land
huis of boerderij sinds 1 832 tot heden te re
construeren. Een dergelijk onderzoek kan 
natuurlijk ook voor een aantal percelen ge
daan worden. 

Bronnen 
C. Koeman, Geschiedenis van de kartografie in 
Nederland. Zes eeuwen land- en zeekaarten en stads
plattegronden. Alphen aan den Rijn. 19852. 
Rijksarchief in Utrecht, Kadastrale minuutplans 1832 
met OAT's. 
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R.A.U., Verzameling 
kadastrale minuut-
plans 1832. 
Kadastrale kaart van 
de gemeente 
Maartensdijk, sectie 
B.,blad I (detail). 
B. van Zijlmans, /.}. 
Pen. gedeeltelijk in
gekleurd, afm. detail: 
24x16 cm, schaal: 
1:2.500. 
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