
Harmelen spoorwegknooppunt 
door C.J.W. Gravendaal 

Al in 1838, inde zitting van de Tweede Kämer op 28 februari, kwam in een Koninklijke boodschap de 
aanleg van een ijzeren spoorweg van Amsterdam over Utrecht naar Arnhem, met een zijtak van 
Rotterdam naar Utrecht aan de orde. 
Het zou nog zeventien jaren duren eer men te Harmeien een spoortrein zou aanschouwen. 
Bij Koninklijk Besluit van 20 mei 1845 No. 71 verleende Willem II concessie voor een zijtak van de 
Rhijnspoorweg van Utrecht langs Gouda tot Rotterdam. De Rhijnspoorweg Amsterdam-Arnhem was 
sedert 16 mei 1845 in exploitatie. De spoorwegmaatschappij streefde er naar om zo spoedig mogelijk 
de lijn naar Rotterdam aan te leggen en de verbinding met het Duitse achterland tot stand te brengen. 
Het verslag van het hoofdbestuur der Nederlandsche Rhijn-spoorwegmaatschappij (NRS) van 28 april 
1847 maakt dat als volgt duidelijk: 
„Thans uwe aandacht vestigende op den zijtak van Utrecht naar Rotterdam, aarzelen wij niet de 
vroeger afgelegde verklaring te vernieuwen, dat geen der aan ons Bestuur toevertrouwde onderwerpen 
met meerderen ernst door ons is gewild of door ons is behandeld." 

De onteigeningen 
Het onteigenen van gronden voor de aanleg van een spoorweg is veelal een tijdrovende, kostbare en 
gecompliceerde zaak. De voor de lijn benodigde strook grond tussen de Bijleveld (grens met de 
gemeente Vleuten) en de Rijn (grens met de gemeente Woerden), slechts 2600 m lang, bevond zich 
achtereenvolgens in de gemeenten Harmelen, Gerverskop, Harmelen, Kamerik en de Houdijken en 
opnieuw Harmeien (zie afb. 1). 

\ KAMERIK 

/. Gemeentelijke indeling rond het spoorwegknooppunt Harmeien. 

Tussen de Bijleveld en de Breudijk werd voor f 6.000,— een terrein van 250 x 125 m gekocht van 
Thomas Willem van Oudheusden bestemd voor het station Harmeien. 
In Gerverskop moesten negen transacties tot stand komen ni. met: 

— Reinier en Willem Hollaar 
— Willem Hollaar en Hendrik van Heteren als gemachtigden van Willemijntje Broer, weduwe van 

Cornelis Jantze Wildschut 
— Reinier en Willem Hollaar als gemachtigden van Maria van Impelen 
— Gijsbertus Kronenburg als gemachtigde van Arnold Willem Baron van Brienen van de Grote Lind 
— Willem Schuilenburg 
— Gerrit en Antje van Spanje 
— Gerrit van Spanje, Jan van Miltenburgen Gerrit van Bemmelalsmolenmeesters van de Breudijker-

polder 
— Hendrik Verloren als gemachtigde van Mr. Pieter Verloren van Themaet, administrateur der 

nalatenschap van wijlen de Heer Willem Ketel. 
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In Harmelen waren de eigenaars of gemachtigden: 
— Gerrit van Bemmel, voor zijn huis, erf, boomgaard en weiland, groot 38 roedenen 5 vierkante ellen 

werd f 15.000,— betaald 
— Hermanus van Dijk als gemachtigde van Vrouwe Helena Cornelia Luberta van Beusechem van 

Harmeien 
— Anthony van Goudoever 
— Metje Heeswijk, weduwe van Cornelis Oostrum 
— Reinier en Willem Hollaar 
— Aart Hoogendijk als gemachtigde van zijn vrouw Jacoba de Bruyn en haar broer Cornelis de Bruyn 
— Jan van Miltenburg 
— Thomas Willem van Oudheusden 
— Jacob van Woudenberg 
— Jan Hendrikzoon Knyff en Cornelis Jan Bredius, hoogheemraden 
— Gerrit van Spanje, Jan van Miltenburg en Gerrit van Bemmel als molenmeesters van de 

Breudijkerpolder 
— Jhr. Mr. Albert Coenen van 's-Gravesloot en de verdere leden van het bestuur van het Waterschap 

van Bijleveld. 

In de gemeente Kamerik en de Houdijken: 
— Hermanus van Dijk, als bovengenoemd 
— Jan Hendrikzoon Knyff en Thomas Willem van Oudheusden. 

De spoorweg verdeelde veel percelen in twee stukken. De aanleg van een groot aantal overpaden was 
hierdoor noodzakelijk. 

De opening van de lijn 
De lijn Utrecht-Rotterdam kwam in drie fasen gereed en wel: 
— Utrecht-Gouda op 21 mei 1855 
— Gouda-Rotterdam Boerengat op 30 juli 1855 en 
— Rotterdam Boerengat-Rotterdam Maas op 1 december 1858. 

De spoorweghaven 
Reeds bij de onteigening verkreeg de directie van de NRS toestemming om in het terrein tussen de 
straatweg en de Rijn voor een tijdvak van driejaar een kanaal of hulpvaart te graven ten behoeve van 
de werkzaamheden. 
Deze aftakking in de Rijn is nog steeds aanwezig en diende vele jaren als overslagplaats van goederen 
van trein op schip. 

Het eerste station 
Ten einde bij de uitvoering der werken daarover geregeld toezicht te kunnen uitoefenen was het nodig 
de opzichters langs de baan te verdelen en hun een verblijfplaats aan te wijzen op het werk. Daartoe 
zijn negen hulp-woningen of directieketen tussen Utrecht en Rotterdam opgericht. 
1. Ten oosten van de Breudijkerweg (tussenstation Harmeien). 
2. Op het tussenstation Woerden. 
3. Op het tussenstation Oudewater. 
4. Ten oosten van de kleine Wiericke. 
5. Op het tussenstation Gouda. 
6. Ten westen van de Gouwe. 
7. Op het tussenstation Nieuwerkerk. 
8. Aan de weg naar Capelle. 
9. Ten westen van de Schielandsche Zeedijk. 
Deze „keten" moesten zodanig worden ingericht dat daarin desnoods twee opzichters konden wonen. 
Bovendien moest er een bureaukamer voor de directie beschikbaar zijn. 
In het bouwplan werd reeds gesteld dat de keten, op de tussenstations staande, ook bij de exploitatie als 
station voorlopig van dienst kunnen zijn. In Woerden bleef de keet zelfs in gebruik tot 1913. Aan wie de 

24 



bouw van de keet te Harmelen gegund is, is niet bekend. Eén der inschrijvers was G. Scheer te Woerden 
voor f3.582,—. 
Opmerkelijk is de gunstige ligging van dit station ten opzichte van het dorp. 

De lijn Harmelen-Breukelen 
Op 27 mei 1867 verleende de Minister van Binnenlandse Zaken, namens en met machtiging van de 
Koning aan de Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij concessie voor de spoorweg van 
Harmeien naar Breukelen. Opzet van deze lijn was om het station Utrecht te vermijden. Belangrijk 
werd de nieuwe route voor het personenverkeer tussen de beide grote steden des lands: Amsterdam en 
Rotterdam. Er waren nu voor deze verbinding twee mogelijkheden; met de Hollandsche IJzeren 
Spoorweg Maatschappij (HSM) via Den Haag of met de NRS de kortere route via Harmelen-
Breukelen. 
Spoedig constateerde de maatschappij een toename van het lokale verkeer op de lijn Amsterdam-
Breukelen-Harmelen-Rotterdam, hetgeen de treinenloop op de toen al gecompliceerde driehoek 
Utrecht-Breukelen-Harmelen deed toenemen. Op de nieuwe verbindingsbaan liepen toen 10 treinen, 
meest sneltreinen in beide richtingen. 
Er waren diverse treinen die te Breukelen en Harmeien begonnen en eindigden om aansluiting te geven 
op de doorlopende treinen van Amsterdam naar Rotterdam. Ook splitsen en combineren van treinen 
kwam op deze stations geregeld voor. 
De spoorweg werd in gebruik genomen op 5 november 1869 en in 1871 van dubbel spoor voorzien. 

Het tweede station (1869) 
De nieuwe lijn maakte een nieuw station op een andere plaats noodzakelijk (zie afb. 2). Ook het 
sporenplan moest worden aangepast. Het merkwaardige van dit sporenplan was, dat een trein van 
Breukelen komende niet langs het perron kon komen maar via het aansluitwissel, gelegen voorbij het 
perron, achteruit moest zetten om de reizigers te laten in- en uitstappen. Eerst in 1910 werd deze 
wonderlijke spooraansluiting gewijzigd met een aansluiting van de Breukelense lijn op die van Utrecht 
aan de oostzijde van station Harmeien. 

2. Stationsemplacement Harmeien, 1891. 
Coll.: Archief N.S. 

Het tweede station is een zogenaamd eilandstation. Aan beide zijden van het perron passeren treinen. 
Op het perron het stationsgebouw dat uitsluitend lokalen voor de Stationsdienst en een stationsrestau
ratie bevat. De uiterlijke vorm van het stationsgebouw leek op het huidige station Ede-Wageningen. 
De dienstwoning voor de stationschef stond bij de overweg tussen het café-restaurant De Putkop en de 
spoorbaan. 
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Uitbreiding 
De opening van de lijn Leiden-Woerden in 1878 gaf grote wijzigingen in Harmeien. De treinen van dit 
nieuwe baanvak liepen mede in verband met de gebrekkige outillage te Woerden door naar Harmeien. 
In Harmeien kwam in 1878 een bergplaats voor goederen en een inrichting tot verwarming van water
stoven gereed. Bovendien werd te Harmeien een loods voor de berging van tramwegmaterieel 
geplaatst. 
De tramdienst Utrecht-Harmeien, overigens van korte duur, werd in 1881 opgeheven. 

Station Harmeien in gebruik bij twee spoorwegmaatschappijen 
Kort na 1880 bleek dat de NRS de concurrentiepositie niet kon volhouden. De Staat vond NRS bereid 
tegen een koopsom in 1890 vervroegd afstand te doen van de concessie en de lijnen van NRS kwamen 
in staatseigendom. 
In verband met het verdwijnen van NRS sloot de Staat nieuwe overeenkomsten met de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS) en de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij 
(HSM). 
De in 1890 aan het bewind zijnde rechtse regering wilde geen staatsexploitatie; zij wilde exploitatie 
door particuliere maatschappijen, die zoveel mogelijk in concurrentie het publiek goede en goedkope 
diensten moesten bieden. Opdat die maatschappijen die concurrentie zouden kunnen volhouden, 
moesten zij echter tegen elkaar opgewassen zijn. Daarom gaf de regering aan SS de oud Rijnspoor-
lijnen alleen op de voorwaarde, dat SS de exploitatie van enkele andere staatsspoorwegen aan HS 
afstond en verder over verscheidene lijnen medegebruik aan HS verleende. 
De lijn Rotterdam-Gouda-Utrecht werd met ingang van 1 oktober 1892 door de HSM in medegebruik 
genomen krachtens het daartoe verleende recht van bovengenoemde overeenkomst. Als beherende 
partij werd de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS) aangewezen. Beide 
maatschappijen maakten op 13 februari 1893 een uitvoerige overeenkomst op waarin het beheer en de 
dienst op het station Harmeien was geregeld. 

3. Opgestelde locomotieven, geheel bedrijfsvaardig tijdens de eerste wereldoorlog. 
Repro Coll.: C.J.W. Gravendaal. 
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De eerste wereldoorlog 
Door de bouwvan het nieuwe station Woerden in 1913 verloor Harmeien belangrijk aan betekenis ten 
bate van Woerden. 
Op 3 november 1914 werd het treinverkeer tussen Breukelen en Harmeien stopgezet. De sporen 
werden benut voor de opslag van locomotieven, veilig achter de onneembare Hollandse waterlinie (zie 
afb. 3). 
Met de zomerdienst van 9 juli 1919 kwam de lijn weer in gebruik. 

Exploitatie tussen de beide wereldoorlogen 
Op de lijn Harmelen-B reu kelen rijdt 's morgens en 's middags één trein in beide richtingen, dez.g. 
beurstrein. 
Een geheel nieuwe tractie deed in 1934 zijn intrede. Gestroomlijnde diesel-electrische treinen, zilver
grijs met een aluminium-kleurig dak en rode biezen rondom reden met hoge snelheid langs Harmeien. 
De grote financiële tekorten noodzaakten de spoorwegen vele kleine stations te sluiten. Het station 
Harmeien werd voor het vervoer van reizigers gesloten op 15 mei 1936. 
Op 1 januari 1937 kreeg de stationschef van Woerden het beheer over de spoorwegaansluiting en los
en laadplaats voor het goederenvervoer. 
Vanaf 7 april 1938 is de electrische trein een regelmatige verschijning op de lijn Utrecht-Woerden. 
De lijn Breukelen-Harmelen werd onderdeel van een doorgaande verbinding Amsterdam WP-
Breukelen-Harmelen-Woerden-Leiden. 
De tweede wereldoorlog maakte op 15 oktober 1939 definitief een eind aan de treindienst Breukelen-
Harmelen. Wel werd de verbindingsbaan noggeëlectrificeerd, als uitwijkmogelijkheid. Dit werk kwam 
op 2 april 1940 gereed. 

Kijkje op het stationsgebouw, 1933. 
Coll.: C.J. W. Gravendaal. 
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De situatie na de tweede wereldoorlog 
De Duitse vernielingen tijdens de spoorwegstaking gingen ook niet aan de spoorlijnen rondom 
Harmeien voorbij. 
Kon met ingang van de zomer 1945 al weer zeer beperkt gereden worden van Utrecht naar Woerden, 
het zou tot 14 mei 1950 duren voor weer één goederentrein met stoomlocomotief geduwd van 
Breukelen naar Harmeien en getrokken terug zou gaan rijden. 
Vanaf 4 mei 1947 was het weer mogelijk door de herelectrificatie van Utrecht naar Rotterdam Maas en 
Den Haag SS te rijden. Vijfjaar later, op 18 mei 1952, werd de verbinding tussen Amsterdam en 
Rotterdam met de beurstreinen weer hersteld. De lijn Woerden-Leiden, geëlectrificeerd sinds 8 
oktober 1950, nam in betekenis toe en ook de andere baanvakken werden steeds frequenter bereden. 
Deze intensieve treindienst gaf aanleiding tot een belangrijke modernisering van het seinstelsel en 
gelijktijdige automatisering van de aanwezige overwegen. In dienst gesteld werd op 28 mei 1961 één 
centraal seinhuis te Woerden voor de emplacementen Woerden en Harmeien. Het oude seinhuis te 
Harmeien bleef nog tot 1963 in dienst in verband met het bedienen van schakelaars van de bovenlei
ding, daarna werd het gesloopt. Een eenvoudig gebouwtje ingericht als schakelstation voor de boven
leiding bleef over. 
Het teruglopende goederenvervoer maakte het noodzakelijk om op 22 mei 1955 ook deze activiteit te 
beëindigen. 

De treinramp 
In een opstel over het spoorwegknooppunt Harmeien kan en mag de treinramp van Harmeien op 
8 januari 1962 niet onvermeld blijven. Hoewel het al weer twintig jaar geleden is dat dit ongeval plaats 
vond zult u er begrip voor hebben dat ik mij, gelet op het nog steeds aanwezige verdriet dat de ramp 
veroorzaakte, beperk tot het noemen van het feit. Het was een zwarte dag voor de Nederlandse 
Spoorwegen, ja voor geheel Nederland. De botsing tussen twee reizigerstreinen heeft, met haar drieën 
negentig doden en meer dan vijftig gewonden, diepe rouw en droefheid in veler leven gebracht. 

Geraadpleegd werden: 
Archieven: 
— Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij Nr. 91, aanwezig bij het Algemeen Rijksarchief; 
— Idem, kadastrale gegevens en onteigeningen, aanwezig bij de Nederlandse Spoorwegen. 

Publicaties: 
— 100 jaar Harmelen-Breukelen, De Koppeling 14 november 1969; 
— Verslagen van de Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten. 
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