
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. 
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