
"Voort soe moegen sy alsoe veel schutten setten in der graften voornt 
ende te vermaecken als hem dat goet duncket tot hoere oirber sonder 
eenich wederseggen van ymant, voort alsulck lant als sy gehoefden 
totter voorn graften het sy wal ofte sloot, dat mogen sy copen om die 
weerde nae lantgange daer dat erve gelegen is, en sal hem nu tot 
geenre tyt yement mogen weren noch weygeren, Ende soe wes lant dat 
sy niet en copen alse redelyck is, alsoe dattet yemant verwillen (?) 
woude dat sullen sy gelden tot ons Maerschalckx seggen in der tyt 
ende totter buuren seggen in der tyd aen beyde zyden die daeraen win
nen noch Verliesen en mogen nae den lantgange als voornt is, Ende of 
die bueren verwillen (?) wouden, ende en woudent mitten Maerschalck 
niet seggen, Soe mag onse Maerschalck of een ander die wy of onse na-
comelingen Bischoppen te Utrecht dat bevelen van onze heerlyckheyt 
wegen metten meesten hoop van der bueren seggen of alleen". 
Het extract uyt het Leenregister van d'Abdye van St. Pauwels inhou
dende de goederen, daer die van Lockhorst met beleent syn geweest, 
vermeldt nog dat in het jaar 1325, Heer Adam van Lockhorst vercoft 
heeft aan Sweder van Abcoude, Ridder, dat gerechte van Soest ende 
Heese, also als hy deselve van den Godshuyse van St. Pauwels te leen 
hielt. Deze belening beschrijft onder meer: " Voert van de nieuwe 
graft aen de Ridderveenen tot aen des Proost gerecht van St. Johans 
by der Vuyrse, ende tot aen die sloote daer die scheydinge gaat 
tusschen Soestlant ende Soestremaeth tot Barnevelt." 
Ds. Bos daarover: "Mij dunkt, er blijft geen twijfel over, of met 
"Soestlant" en "Soestremaeth" wordt bedoelt het bouwland en het wei
land onder Soest, en met "Barnevelt" het Baarnsche velt. 
De Pijnenburgergrift of Praamgracht herinnert ons aan een stukje 
historie van Soest, waarin met turf geld was te verdienen. Tegen 
1750 raakte het veen grotendeels uitgeput, maar de naam "Soester-
veen" met zijn zeldzame planten, bleef. 
Nu - ruim 200 jaar nadien -is het Soesterveen in een relatief kort 
tijdsbestek grotendeels bebouwd met flatwoningen en laagbouw. Dit 
stukje Soest geeft nog maar weinig herinnering aan het "rijke" stuk
je verleden van ons dorp. 

DE INTERLOKALE VERBINDINGEN VAN SOEST III 
doorW. H. A. Klein 

DE TRAMLIJNEN 

Inleiding 

Na de aanleg en in gebruikstelling van spoorlijnen in Nederland ont
stond de behoefte aan openbaar vervoer naar de stations om een bete
re bezetting van de treinen te krijgen. Dit openbaar vervoer bestond 
in het begin uit paarden- en stoomtrams. 
Voor een deel werden deze tramlijnen aangelegd en geëxploiteerd door 
spoorwegmaaatschappijen doch meestal door kleinere of grotere maat
schappijen die hierin een goede belegging zagen. 
In Soest was het een particulier die een concessie vroeg voor aanleg 
en exploitatie van een paardentram. 

De Soester Paardentram 

Enkele jaren na de openstelling door de "Nederlandsche Centrale 
Spoorweg Mij (NCS)" van de lijn Utrecht-Amersfoort-Zwolle vroeg 
P. Stevens een concessie aan voor de aanleg en exploitatie van een 





paardentram om Baarn en Amersfoort te verbinden met het station 
Soest-Baarn (thans Soestduinen). Dit was ruim voordat er plannen ge
maakt werden voor de lokaalspoorweg Utrecht-Soest-Baarn. De heer 
Stevens overleed voordat de concessie verleend werd. De aanvraag 
werd overgenomen door P.J. Raaymakers. Deze koos voor een eenvoudi
ger opzet, t.w. een verbinding, met een paardentram van Soest naar 
Baarn. In 1894 richtte hij de "Soester Paardentramweg" op. De remise 
en het beginpunt was in de Kerkebuurt van Soest t.o. de "Oude Kerk". 
De exploitatie begon op 1 juni 1895. De lijn liep langs de Rijks
straatweg tot aan de Generaal Heutzlaan en voorts langs deze laan 
tot het station Baarn (zie kaart I). Het was enkel spoor met drie 
wisselplaatsen. 
Het materieel bestond uit: 
2 gesloten rijtuigen met resp. 12 en 16 zitplaatsen, 2 open rijtui
gen met elk 24 zitplaatsen, voorts een goederenwagen en een veeg
en pekelwagen. 
De exploitatie werd uitbesteed aan J.J. Veerman, die een vergoeding 
kreeg per afgelegde kilometer. 
Het traject was 5,4 km. Ten tijde van de paardentractie werd er der
tig minuten over gedaan en er werden 9 ritten per dag uitgevoerd 
(zie afbeelding 1). 

Een rijtuig van de Soester paardentram. 

Met de komst van de lokaalspoorweg in 1898 verminderde het passa-
giersaanbod. De NCS achtte echter de instandhouding van de lijn van 
belang en nam deze over in 1900. De exploitatie bleef uitbesteed. In 
1901 kwam de NCS in handen van de Staatsspoorwegen en daarmee ook de 
Soester paardentram. De Staatsspoorwegen bleef de tram in stand hou
den tot 1918. Toen kocht de gemeente Soest de lijn inclusief al het 
materieel. In 1922 werden de paarden vervangen door Ford vracht
auto 's, model T. 



Deze vrachtauto's werden ook nog voor passagiersvervoer ingericht. 
Dit duurde slechts tot 1925, toen werd ni. de tramlijn opgeheven en 
overgeschakeld op autobussen. 
Vermeldenswaard is nog dat met de motortractie de frequentie kon wor
den opgevoerd tot 15 ritten per dag. 
Een ander punt was nog dat met de invoering van de tramlijn in de 
straatweg voor de "Oude Kerk" de huidige Torenstraat éénrichting-
verkeer werd ingesteld. Het verkeer komend van de richting Amers
foort naar Baarn moest achter de Oude Kerk om rijden, hetgeen duide
lijk op bijgaande kaart is aangegeven. 
Na afbraak van de remise kon de weg verbreed worden voor tweerich
ting verkeer. Op de plaats van de remise werd een plantsoen aange
legd en een monument opgericht voor Koningin Emma. 

Soesterberg 

Langs de hoofdweg door Soesterberg liepen twee tramlijnen naast el
kaar. Aan de huizenkant van deze weg liep de belangrijkste tramlijn 
nl. die van Zeist over Huis ter Heide, Soesterberg naar Amersfoort. 
Aan de straatwegkant liep vanaf het station Huis ter Heide (aan de 
spoorlijn Bilthoven^Zeist) het z.g. "Genie-lijntje" naar het Kamp van 
Zeist (zie kaart II aangegeven bij vliegveld en terrein van het 
Kamp). 
Slechts een kort bestaan was het derde tramlijntje beschoren nl. dat 
van de halte Dolderseweg naar de vliegheide. 

De Tramlijn Zeist-Amersfoort 

Voor het ontstaan van deze tramlijn moet in de geschiedenis terugge
gaan worden naar de oprichting van de maatschappij die hem liet aan
leggen. Dit was de Ooster Stoomtram Maatschappij (OSM) die in 1882 
was opgericht met als doel de ontsluiting, met trams, van de Stichtse 
Lustwaranda tot Arnhem. 
Gekozen werd voor het traject over Wageningen. De Nederlandsche 
Rnijnspoorweg - Maatschappij liep nl. reeds over het tracée via Ede 
Daar het gebied sterk geaccidenteerd was kon paardentractie niet wor
den ingezet, derhalve werden het stoomlocomotieven. De gehele lijn 
van Zeist naar Arnhem kwam gereed in 1887. In Zeist sloot zij aan OD 
de paardentram van de 'Stichtsche Tramway Maatschappij' naar Utrecht 
Vermoedelijk vanwege de zeer geringe bevolkingsdichtheid langs het 
tra:eet naar Amersfoort duurde het tot 1914 voordat dit gedeelte 
werd aangelegd. Ter besparing van kosten werd door de OSM een over
eenkomst gesloten met de NCS om tot Huis ter Heide de tramlijn te la
ten lopen over de spoorweg van Zeist naar Bilthoven. Deze spoorlijn 
was oorspronkelijk in het bezit van de OSM en werd in 1901 overge
dragen aan de NCS. Daar de tramlijn smalspoor was werd een derde 
rails tussen de spoorstaven gelegd. Dit leverde in de praktijk pro
blemen op bij het op elkaar afstemmen van de dienstregeling van trein 
en tram Ook sleet de ene rails waar beiden gebruik van maakten veel 
sneller dan de andere twee zodat in 1916 besloten werd een eiqen 
baan voor de tram aan te leggen. 
Het deel van de trambaan tussen Huis ter Heide en Amersfoort was en
kel spoor met drie wisselplaatsen (zie kaart II } 
Ten aanzien van de tractie voor dit nieuwe deel van de tramlijn werd 
gedacht aan elektrische aandrijving. In 1899 was nl. de eerste elek
trische tram met stroomafname via een beugel in gebruik gesteld (tus
sen Haarlem en Zandvoort). Door de voorlopige geringe frequentie op 
deze H 3nwerd een bovenleiding te duur geacht. Daarom werd gekozen 
voor een Hongaarse ontwikkeling, de z.g. "Benzo" met benzine-elektri-
sche tractie (zoals de huidige diesel-elektrische tractie). In een 
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Kaart II Trambaan Huis ter Heide-Amersfoort en het "Genielijntje" 
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"Benzo" van de O.S.M. 

goederenwagon was een benzinemotor gemonteerd die een generator aan
dreef. Elk van de wielen van deze wagen werden door een elektromotor 
aangedreven (zie afbeelding 2). 
Hoewel deskundigen adviseerden een zwaardere motor in te bouwen om
dat de geplande motoren een korte hogere belasting, bij het nemen 
van hellingen, niet konden opbrengen zoals het bij een stoomaandrij-
ving wel mogelijk is! Een gevolg was dat bij het nemen van hellingen 
de motor overbelast werd en het koelwater ging koken en het tussen-
schot tussen motorkamer en de bestuurder gloeiend heet werd zodat de 
bestuurders soms hun rug hieraan schroeiden. Er moest dus geregeld 
gestopt worden om de motor te laten afkoelen en water bij te vullen. 
Besloten werd een bovenleiding te bouwen en de "Benzo1s" van beu
gels, voor stroomafname, te voorzien. Tot dit alles gereed was werd 
met stoomlocomotieven gereden. Uiteindelijk werden de Benzo's met wa
gons vervangen door elektrische trams (zie afbeelding 3 ). In mei 
1949 werd de tramlijn opgeheven en vervangen door autobussen. 

Tram aan halte bij "Huis ten Halve 
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Genielijntje 

Vermoedelijk is dit lijntje samen met of direct na de bovengenoemde 
tramlijn aangelegd. De exacte datum kon niet achterhaald worden. Uit 
gegevens over de, in Kamp Zeist geïnterneerde Belgische militairen, 
blijkt dat het lijntje toen bestond daar deze geïnterneerden ingezet 
werden bij het laden en lossen van de wagons, zowel te Huis ter Heide 
als in het Kamp Zeist. 
Het lijntje had vertakkingen op het terrein achter het Kamp en een 
aftakking naar de hangars van het vliegveld (delen hiervan zijn aan
gegeven op bijgaande kaart II). Hier eindigde ook de aftakking van 
de spoorlijn die met een grote boog van het station Soesterberg naar 
de hangars van het vliegveld (zie afbeelding 4 + kaart II). 
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het "Genielijntje". 

Tramlijntje van Spoorlijn naar de Vliegheide 

In 1910 werden de eerste vliegpogingen ondernomen op de heide tussen 
Soesterberg en het Soester Hoogt. 
De Firma Verwey en Lugard richtte op 17 maart 1911 de "Maatschappij 
voor de Luchtvaart" op. 
De heide werd geëgaliseerd en langs de rand werden loodsen gebouwd 
voor het stallen en/of bouwen van vliegtuigen. 
Voorts beoogde de maatschappij belangstelling te wekken voor het 
vliegen door het organiseren van luchtvaartshows. 
Om het optimale aantal bezoekers te kunnen trekken moest er goedkoop 
openbaar vervoer komen naar de vliegheide. Met deelname van de NCS, 
die de lijn Utrecht-Amersfoort exploiteerde en daaraan de halte 
"Dolderseweg", werd gezocht naar geschikt materieel voor het aanleg
gen van die verbinding. Dit werd gevonden in Milaan. Hier was nl. in 
1906 een internationale tentoonstelling gehouden. 
Op het terrein van die tentoonstelling had een treintje gelopen met 
motortractie dat Fiat ontwikkeld en geleverd had. Er bleek nog een 
deel hiervan beschikbaar. Gekocht werden 3\ KM rails, 2 open motor
rijtuigen en 3 aanhangrijtuigen voor passagiersvervoer. 
De financiering geschiedde geheel door de NCS. Voor het publiek werd 
het restaurant "Soesterdal" gebouwd. Om het publiek niet te hinderen 
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in hun uitzicht werd de tramlijn door een uitgraving voor het 
restaurant langs gelegd (zie afbeelding 5). 

Het tramlijntje liep van de halte "Dolderseweg" tot voorbij het 
restaurant op de vliegheide. Vermelding verdient nog dat de neder
zetting bij deze halte pas in 1912 toestemming kreeg zich Den Dolder 
te noemen. Midden 1911 was alles gereed en werd op 22 juni de eerste 
grote luchtvaartshow gehouden. Het was een groot succes, ruim 21.000 
personen bezochten de show. 
De volgende vliegshows trokken steeds minder publiek zodat het maat
schappijtje dat de tramlijn exploiteerde al in 1912 failliet ging. 
De NCS liet al het materieel in een loods te Zeist opslaan en zocht 
naar een koper. Deze werd pas in 1915 gevonden. 
Het was de gemeente Apeldoorn. De lijn werd aangelegd van het sta
tion naar de tuinen van paleis Het Loo. Ook hier loonde de exploita
tie niet zodat het in 1922 opgebroken werd. 
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Vliegheide Soesterberg met FIAT TRAMMETJE en restaurant "Soesterdal". 
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