Haastige spoed is zelden goed.
Begin 19e eeuw komt het reizigers- en goederenvervoer in de Vechtstreek in een stroomversnelling. De Amsterdamse straatweg wordt
verhard en de verkeersdrukte neemt snel toe.
Ongelukken kunnen dan ook niet uitblijven. In
1829 neemt de Loenense burgemeester deel
aan een groot onderzoek naar de oorzaken van
deze eerste verkeersongelukken in Loenen.
In het Loenense archief is daarvan een uitgebreid verslag terug te vinden.
De diligence werd al vanaf 1500 gebruikt voor
het vervoeren van personen en goederen in de
zuidelijke Nederlanden en in het noorden en
oosten van de Republiek der Verenigde
Nederlanden, maar in Holland en Sticht niet.
In deze provincies waren de wegen alleen in
een deel van het jaar goed begaanbaar. Het
netwerk van zo'n 450 zand- en kleiwegen was
niet in een al te beste staat en niet gestructureerd aangelegd.

werkt voorzag in wegen in diverse klassen,
waarvan de Staat de wegen van de 1 e en 2e
klasse voor zijn rekening zou nemen. Dit
waren de wegen die voor de defensie en de
politieke eenwording van het keizerrijk van
groot belang waren. Ook de rijksweg van
Parijs naar Amsterdam, in Nederland de weg
Zundert-Breda-Utrecht-Amsterdam, werd tot
deze klasse gerekend. De kaarsrechte
Amsterdamse Straatweg tussen Utrecht en
Maarssen is een overblijfsel uit deze tijd.
Na het vertrek van Napoleon ging Koning
Willem I door met de verbetering van het
wegennet in het nieuwe Koninkrijk der Verenigde Nederlanden. Dat omvatte op dat
moment zowel de voormalige zuidelijke
Nederlanden als de Republiek der Verenigde
Nederlanden. Willem I wilde door de aanleg
van wegen en kanalen niet alleen de infrastructuur verbeteren, maar ook de twee delen
van zijn rijk verbinden.

Het belangrijkste vervoer ging hier dan ook
nog jaren over water met zeilschepen en
trekschuiten. Vanaf Amsterdam bijvoorbeeld
vertrokken 800 'beurtveren' naar 180 bestemmingen. De snelheid lag rond de zeven kilometer per uur; van Amsterdam naar Utrecht
was het zes, zeven uur reizen.
De grote concurrenten voor de trekschuit
waren, door de kortere reistijd, de eerder
genoemde (post)koetsen en diligences. Ze
reden gemiddeld acht tot zestien! kilometer
per uur en waren daarmee sneller dan de
trekschuiten maar, onder meer door de vele
tollen langs de wegen, ook duurder. Ook de
kwaliteit van de wegen schoot lange tijd te
kort om in Holland en Sticht de trekschuit als
vervoersmiddel van haar positie te verdringen.
Al in 1810 (nog in de Franse tijd dus) werd
begonnen met het opstellen van de plannen
voor een netwerk van rijkswegen. In 1811
werd onder Napoleon het rijkswegennet opgenomen in het wegenstelsel van het Franse
keizerrijk. Franse technici werden ingeschakeld bij de aanleg van wegen, ook bij die van
lagere overheden. Het plan dat werd uitge-

In 1820 was de straatweg Utrecht-Amsterdam
gereed. Deze straatweg werd direct goed in
gebruik genomen. De diligence profiteerde
onmiddellijk van de verbetering van de infrastructuur en maakte in korte tijd een snelle
groei door. Al op 1 september 1826 nam Van
Gend & Loos uit Utrecht een nieuwe route in
gebruik van Amsterdam naar Antwerpen, via
Utrecht, Gorinchem en Breda. Vanuit Utrecht
konden reizigers 's morgens om half negen
vertrekken naar Amsterdam en Antwerpen.
Vanuit Utrecht bedroeg het tarief voor de reis
naar Amsterdam fl. 2,25, naar Breda fl. 4,50,
naar Antwerpen fl. 7,00 en naar Parijs fl. 16,65.
De diligences waren geel geschilderd met een
zwart bovenstuk en de plaatsnamen van
vertrek en aankomst waren op de koets
geschilderd (zie afbeelding).
De reistijd met de diligence over de verbeterde wegen was korter dan met de bestaande
middelen zoals trekschuiten of lopend.
Deze voordelen van de diligence leverden
echter ook gevaarlijke situaties op op de
nieuwe, van goed wegdek voorziene straatwegen. De snelheid welke door de koetsiers
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Artikel 3
Dat de voerlieden of conducteurs der diligences altoos zullen moeten voorzien zijn van
eenen goeden en sterk klinkenden koperen
hoorn, waarop zij gehouden zullen zijn te
blazen telken reize, wanneer, het zij door
kromten in den weg of andere beletselen van
huizen of boomen, de te gemoed komende
rijtuigen verhinderd mogen wezen de diligences te zien aankomen; terwijl zij op de smalste
en gevaarlijkste plaatsen van dijken of wegen,
door hetzelfde middel hunne aankomst zullen
moeten kenbaar maken.

Wagen Van Gend & werd aangehouden heeft met enige regelmaat
Loos bij station tot problemen geleid in de, ondanks de wegMaliebaan, ca 1890. verbeteringen, onoverzichtelijke bochten en
wegversmallingen.
Al in januari 1828 leidde dat tot een brief van
de Gedeputeerde Staten van de provincie
Utrecht. In deze brief werden een aantal
regels gesteld waaraan de koetsiers van de
diligences op de straatwegen zich dienden te
houden. Er werd zelfs een gedetailleerde
beschrijving gemaakt van borden waarop de
brief langs de straatwegen diende te worden
aangeplakt.
Zo viel er dus rond 1828 op verschillende
plaatsen langs de rijksstraatweg te lezen
welke snelheidsbeperkingen er golden, maar
ook aan welke zijde van de weg er gereden
moest worden en op welke wijze er ingehaald
kon worden:
Artikel 1
Dat de voerlieden van de gezegde diligences
op alle smalle wegen gehouden zullen zijn, alle
de tegenkomende rijtuigen niet anders voorbij
te rijdende stappende, of ten minste zeer
zacht en voorzichtig dravende.
Artikel 2
Dat de bovengemelde voerlieden of conducteurs al verder verpligt zullen zijn, om, bij het
tegenkomen van rijtuigen, op de helft der
straat of andere door hen bereden wordende
wegen uit te halen, en zulks met alle mogelijke
omzichtigheid, ter voorkoming van ongelukken.

Artikel 4
Dat de voerlieden of conducteurs der diligences gehouden zullen zijn, telken reize, tijdig,
en wel tegen dat zij eenige stoepen of wegen
van dijken moeten op of afrijden, hoorbaar en
hard te blazen op den hoorn, ten einde de hun
tegemoet komende rijtuigen van hunnen aankomst te verwittigen.
Artikel 5
Dat alle de overtredingen van de in deze
gemaakte bepalingen zullen worden gestraft
met eene boete van drie gulden, telken reize
door de voerlieden of conducteuren te verbeuren, onverminderd in alle gevallen de te
goeddoening van alle schaden en nadeelen,
uit verzuim van het een of ander onstaande,
en de personeele vervolging, in geval van
ongelukken hierdoor veroorzaakt.
Ondanks deze nieuwe wet- en regelgeving en
de aangekondigde boetes, vonden er nog
dikwijls onregelmatigheden plaats langs de
verschillende rijksstraatwegen welke veroorzaakt werden door de te hoge snelheid van de
diligences, zo ook in Loenen. Onderstaand
nemen wij een briefwisseling tussen de Gouverneur van de provincie Utrecht en de Burgemeester van Loenen, Johannes Sanderson, in
haar geheel over. Gezien de snelheid waarmee deze briefwisseling plaatsvond zullen de
brieven waarschijnlijk per diligence bezorgd
zijn geweest...
Utrecht den 22 Mei 1829
Naar aanleiding van ingekomen onderhandse
berigten, wegens ongelukken die van tijd tot
tijd met Diligences hebben plaatsgehad, in
aanmerking zijnde genomen dat het van belang
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moet worden geacht, van zoodanige ongelukken, mitsgaders van de gebleken of vermoedelijke oorzaken daarvan kennis te dragen, ten
einde hieruit gelegenheid te nemen, tot het
geven van voorschriften en het stellen van
bepalingen die tot voorkoming daarvan, in het
vervolg zouden kunnen dienstig wezen, heb ik
de eer UEDA. met den meesten aandrang te
verzoeken, om mij van diergelijke voorvallen
onverwijld verslag te doen, met bijvoeging van
alle zoodanige bijzonderheden en bijkomende
omstandigheden, als kunnen strekken om van
het voorgevallene eene zoo veel mogelijke
volledige wetenschap te verkrijgen. Het zal mij
intussen aangenaam zijn door UEDA. te worden bekend gemaakt, of in uwe Gemeente
locale omstandigheden bestaan welke aanleiding tot ongelukken zouden kunnen geven.
De Gouverneur der Provincie Utrecht
Deze redelijk algemene vraag om informatie,
tegenwoordig zouden we het een enquête
noemen, beantwoordde de burgemeester van
Loenen, Johannes Sanderson, op 24 Mei
1829 als volgt:

den weg onder deze gemeente is gelegen bij
de Heeren Hofstede Over Holland, alwaar door
het houtgewas, zoo op den weg als aan weerszijden op de gemelde Hofstede, bij avond en
donker weer, het extraordinair donker is, en
daarbij de brug gelegen in de weg, over de Ter
Aasche vaart, zeer smal en aan weerszijden
steil oploopend is. De knikken en
diepe gaten in den Straatweg en zonder dat
die behoorlijk bestraat zijn, blijven zonder
voorziening en kunnen ook aanleiding tot
ongelukken geven. Voorts zullende opserveeren in het onverhoopt geval van ongelukken,
de gemelde aanschrijving,
De Burgemeester van Loenen.
De burgemeester beschrijft hier gedetailleerd
de situatie rond Over Holland. Een donker stuk
weg met aan beide kanten sterk overhangende
bomen. Een knik in de weg waar de brug over
de Ter Aasche vaart ligt. Ook geeft de burgemeester aan dat de bestrating niet in al te
beste staat is. Waarschijnlijk werd de straat
door de snelle diligences kapot gereden. Kortom: een onoverzichtelijk smal stuk weg waar
regelmatig ongelukken plaatsvonden.

Met informatie dat behalve de ongelukken die
ontstaan, ten gevolge dat dezelve Diligences
voor het afrijden met nauwkeurigheid worden
nagezien of daaraan alles hecht en sterk
genoeg is, zoo als ook de tuigen en dat de
paarden sterk en geschikt zijn, om den rit te
kunnen volbrengen, het gevaarlijkste punt van

berichten. Hij stelde reeds een maand later,
op 21 juli, een snelheidsbeperkende maatregel in rond Over Holland:
Blijkens uwe missive van den 24 mei 1829 is
de weg bij de Hofstede Over Holland een zeer

De brug over de Ter
Aasche Vaart
omstreeks 1900
(coll. W. Mooij).
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gevaarlijk punt voor de passage der diligencesden, terwijl de passage voor de Diligence
bij avond en donker weer.
door die twee rijtuigen, de volgende ongelukHet zal derhalve noodig zijn dat overeenkom- ken hebben plaats gegrepen, namelijk dat
stig art.31 van het Reglement op het bestuur een oude vrouw te Breukelen thuis behooten plattelande, in deze gewigtige ongelegen- rende, overreden en zwaar gekwetst is
heid worde voorzien en bepaald dat op zekeregeworden, een kind van Christiaan Schoenafstand voor dat punt de Diligences stapvoets maker op Oudover gemeente Loosdrecht een
zullen gereden worden, voor de uitvoering vanbeenbreuk en zwaar kwetsing bekomen
welke bepaling alsdan zal behooren gewaakt heeft. - Een kind van Cornells de Boer alhier
te worden.
eene ligte verwonding aan de toonen van den
De Gouverneur der Provincie Utrechtvoet heeft ondergaan, en nog een jongen ook
bezeerd zoude zijn geweest
De gouverneur van de Provincie Utrecht was
De Burgemeester van Loenen.
dus zeer betrokken bij de verkeersveiligheid
rond het dorp Loenen en wilde vergaande
Zo beschrijft de burgemeester op verzoek van
maatregelen treffen om verdere ongelukken te
de gouverneur een vrij ernstig ongeluk: twee
voorkomen. De diligences zouden bij Over
zwaargewonden en twee lichtgewonde
Holland stapvoets moeten gaan rijden.
omstanders die in de drukte bij Nieuwersluis
Of deze maatregel ook werd ingevoerd is niet
stonden te wachten op vervoer toen zij werbekend. Wel is bekend dat er ook na die
den aangereden door een passerende diligendatum nog regelmatig ongelukken plaatsvonce die met hoge snelheid onderweg was naar
den , die ook de gouverneur ter ore kwamen:
Utrecht. Geen wonder dat dit ongeluk zelfs in
Utrecht groot nieuws was.
Utrecht 27 Julij 1835
Ik heb de eer Uedg. te verzoeken mij per
Zo is vanaf begin 19de eeuw de strijd aangeomgaande op te geven welke ongelukken er bonden tegen het oprukkende snelverkeer.
gister avond aan de Nieuwersluis hebben plaats
Lang werd er gesproken over de snelheid van
gehad, bij gelegenheid van het passeren der het verkeer tussen Loenen en Nieuwersluis.
diligance van den ondernemer Bouricius.
De Rijksstraatweg heeft haar functie in het
De Staatsraad primaire nationale snelwegennet prijs moeten
Gouverneur van de Provincie Utrecht.geven aan de A2, waarmee de toenemende
verkeersstromen buiten de dorpskernen werden geleid.
Loenen den 28 Julij 1835
Ik heb de eer UHooged.gestr. kennis te gevenIn de strijd tegen het sluipverkeer is het stuk
in voldoening van Uw schrijven van de 27
Rijksstraatweg tussen Loenen en Nieuwersluis
dezer. Dat gepasseerde zondagavond, toen inmiddels een 60 kilometer zone geworden.
als gewoonlijk jaarlijks op den laatsten zon- Het realiseren van de rondweg om Loenen en
dag van de Utrechtse Kermis, eene menigte de aanleg van een fietspad tussen Loenen en
menschen aan de Nieuwersluis zich verza- Nieuwersluis evenals het onderhoud van door
sluipverkeer kapot gereden wegen staan met
melt omstreeks acht uur de Diligence der
enige regelmaat hoog op de politieke agenda.
onderneming van Louis Vermeulen, welke
des namiddags te vijf uur van Amsterdam op We kunnen niet anders dan met Godfried
Utrecht afrijdt, en waarvan de voerman was Bomans concluderen: "De Geschiedenis is het
volgens informatie zekere De Rooij, aldaar heden, gezien door de bril van de toekomst."
gepasseerd is, snel rijdende, dat de conducteur bij het passeren van de Nieuwersluis op
Willem Mooij
zijnen horen geblazen heeft, doch dat
Gertjan Verhage
genoemde voerman, ondanks de waarschouwing van wege den Logementhouder Gerrit
van Caspel, hard tot bij het Logement, alwaar BRONNEN:
juist een andere wagen voor de deur stond, is
1) Archief gemeente Loenen Ingekomen stukken bij
gereden, en toen door twee opzigters van de de Burg. jaar 1829 nr.43
jagt de paarden de Diligence zijn opgehou- 2) www.Autosnelwegen.nl en R. Walhout.
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