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Een vliegveld bij Woerden?
door drs. C.J.W. Gravendaal
Een stukje luchtvaartgeschiedenis
Op 19 september j.l. was het 75 jaar geleden, dat het eerste vliegtuig op Schiphol landde.
Het was een Farman van de luchtvaartafdeling van het Nederlandse leger, dat het terrein in
de Haarlemmermeerpolder geschikt achtte als militaire basis. Kort na de eerste wereldoorlog
deed ook het burgerluchtverkeer zijn intrede. De KLM, opgericht na het succes der in 1919
te Amsterdam gehouden eerste luchtvaarttentoonstelling, de ELTA, opende op 17 mei 1920
de eerste van Nederland uitgaande geregelde luchtdienst tussen Amsterdam en Londen, welke
drie keer per week werd gevlogen. Op de eenvoudige vliegweide, welke Schiphol toen was,
stonden zes kleine houten militaire loodsen, waarvan er één gebruikt mocht worden voor het
burgerluchtverkeer.
In 1926 nam de gemeente Amsterdam de exploitatie van Schiphol ten behoeve van de burgerluchtvaart
op zich. Groot waren de veranderingen, die zich in korte tijd zowel in het uiterlijk van Schiphol,
als in de omvang van het luchtverkeer, reeds voor de tweede wereldoorlog voltrokken. De
volgende tabel toont iets van deze ontwikkeling.
jaar
1920
1932
1936

passagiers

post

440
18.420
58.629

134.000 kg
388.800 kg

goederen
22.000 kg
388.800 kg
1.329.200 kg

Naast Schiphol was ook het vliegveld Waalhaven bij Rotterdam voor het burgerluchtverkeer
in gebruik.
Nieuwe ontwikkelingen:
Op 31 mei 1938 werd door ir. J. van den Tempel, lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal aan de Minister van Waterstaat een vraag gesteld over de stichting van een nieuw
centraal vliegveld voor de burgerlijke luchtvaart in Nederland.
De minister, mr.dr.ir. J.A.M, van Buuren antwoordde op 11 juni 1938: „De regering heeft
in beginsel besloten de stichting te bevorderen van een luchtvaartterrein dat centraal zal zijn
gelegen ten opzichte van Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage en dat bedoeld is te zijn
de enige luchthaven des lands voor het grote internationale verkeer met landvliegtuigen. Er
is op den duur in een klein land als het onze geen plaats voor twee grote luchtvaartterreinen
des te minder wanneer beide terreinen zich bevinden op onderlinge afstand van nog geen 50
kilometer.
De regering kan niet inzien, dat de aanleg van een geheel nieuw centraal luchtvaartterrein in
de plaats van de bestaande luchtvaartterreinen Waalhaven en Schiphol, wanneer die terreinen
worden overgenomen door het Departement van Defensie, een zeer kostbare proefneming zou
beduiden".
De gemeente Amsterdam verzette zich hevig en wees bijvoorbeeld op het spoedig gereedkomen
van de nieuwe autosnelweg Amsterdam-Den Haag. Ook andere uitbreidingen en verbeteringen
waren reeds in uitvoering toen de minister van zijn plannen deed blijken.
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Van den Tempel was over de gehele ontwikkeling niet gerust. Op 18 juni vroeg hij aan de
regering „of zij reeds voor de naaste toekomst maatregelen ter uitvoering van haar voornemen
in overweging heeft genomen?"
Drie dagen later antwoordde de minister: „Behoudens voortzetting van voorbereidende werkzaamheden
als verkenning en bodemonderzoek, ligt het niet in de bedoeling in de naaste toekomst reeds
maatregelen van uitvoering te treffen."
Niettegenstaande deze toezegging van de minister kregen de plannen uitvoerig aandacht in
verschillende publicaties.
Het reeds voor de oorlog toonaangevende tijdschrift Economisch-Statistische Berichten (ESB)
van 1 juni 1938 en van 29 juni 1938 berichtte dat de regering van plan is een centraal vliegveld
bij Leiderdorp te stichten. Terecht wordt opgemerkt dat de keuze voor Leiderdorp „geheel zal
afhangen van de mogelijkheid van autosnelverbindingen met de drie grote steden".
In de ESB van 16 november 1938 schrijft ir. Jac. Brouwer:
CENTRAAL VLIEGVELD WOERDEN
„Bezien wij de hoogtekaart van Nederland, dan blijken onder Woerden tot aan Gouda slechts
terreinen beneden N.A.P. aanwezig te zijn, hetgeen met het oog op een eventuele overstroming
of inundatie niet aan te bevelen is, afgezien van het aan iedere automobilist bekende verschijnsel,
dat in drassige en slotenrijke omgeving de meeste kans op dauw of zware grondmist bestaat.
Bij Woerden en daarboven echter rijst het maaiveld tot aan of boven N.A.R Interessant zou
het zijn de verdere klimatologische gegevens te kennen omtrent neerslag, heersende winden
en „dichtzitten" door de mist.
Vermoedelijk bezitten de terreinen langs de binnenduinstreek boven Woerden in deze opzichten
geen uitgesproken voordelen.
En zo komen wij dan aan het belangrijke vraagstuk der verbindingen met de vier hoofdplaatsen
des lands .. .
Wij leven momenteel in een auto- en wegenroes en menen te voorbarig, dat auto's in de eerste
plaats voor doorvoer moeten zorgen en dus dat een centraal veld een direct uitstekend wegennet
moeten bezitten."
Vervolgens ontvouwt de schrijver zijn plannen voor het spoorwegknooppunt Woerden.
„Denken wij ons nu het knoop- en splitsingspunt Gouda vervangen door Woerden, waar alzoo
de lijnen Den Haag-Utrecht en Rotterdam-Amsterdam elkaar kruisen en denken wij ons het
centrale veld onmiddellijk naast het station Woerden, alwaar de open velden liggen, dan ware
een verdere organisatie ongeveer als volgt uit te werken:
Het veld bezit een buitenlandsch en een binnenlandsch landingsterrein, gescheiden door een
douanedienst, en onderling verbonden, alsook beide met de spoorwegperrons door lage motorlorries,
zooals wij deze van wereldtentoonstellingen kennen.
Naar alle vier richtingen lopen „aerotreinen" in kleinere eenheden, maar met een 120-130 km
snelheid en in een 20-minutendienst, waarbij men aan de uit Woerden vertrekkende treinen
zou kunnen toestaan hoogstens 3 minuten te mogen wachten, bij een vanaf het vliegveld gegeven
aansluitsein."
De schrijver besluit:
„Dit plan is niet geheel immanent verbonden aan Woerden, al zij nu reeds opgemerkt, dat
Leiderdorp, kilometrisch gezien, onjuist ligt en met name te ver van Utrecht verwijderd is."
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Op 3 april 1939 meldde de regeringspersdienst:
„Gezien de grote verscheidenheid van inzichten ten aanzien van de wenselijke luchthaven-politiek
voor het grote internationale luchtverkeer,... alvorens definitieve stappen te doen, met betrekking
tot de ontwikkeling van de luchthavens in het midden-westelijke deel des lands, . . . heeft de
Minister van Waterstaat goedgevonden een commissie in te stellen met de opdracht de Regering
van advies te dienen".
De afloop van de plannen is bekend; wat blijft is de vraag hoe de ontwikkeling van Woerden
geweest zou zijn als het advies van ir. Brouwer was opgevolgd. Een paar cijfers om de gedachten
te bepalen:
In het jaar 2000 zal Schiphol, als de voorspellingen uitkomen, aan 50.000 mensen werk bieden,
28 miljoen passagiers zullen via Schiphol reizen en zal er per jaar 1,6 miljoen ton vracht worden
verwerkt.
Woerden en omgeving zouden onherkenbaar zijn veranderd.

Een stukje Bodegraafs verleden bewaard
door drs. J.Ph. Labordus
De Stichting Hugo Kotestein
In 1975 werd door de Stichts-Hollandse Historische Vereniging de stichting Hugo Kotestein
opgericht om aktiviteiten te ontplooien op het gebied van de monumentenzorg in de Rijnstreek.
De stichting werd genoemd naar de zeventiende-eeuwse Woerdense bouwmeester Hugo Kotestein.
Sedert haar oprichting is de stichting aktief om historische panden en Objekten te behoeden
voor sloop en te behouden door restauratie. Particuliere initiatieven tot instandhouding en restauratie
van historisch belangwekkende panden, stads- en dorpsgezichten worden door de stichting bijzonder
gewaardeerd. Om hieraan uiting te geven is in 1986 de Hugo Kotesteinprijs ingesteld om dit
particulier initiatief aan te moedigen.
Op vrijdagavond 3 mei 1991 werd in een bijeenkomst in het cultureel centrum van Bodegraven,
het Evertshuis, deze Hugo Kotesteinprijs voor de vijfde maal uitgereikt, dit keer door mevrouw
E. Neurdenburg, wethouder van Bodegraven. De prijs werd toegekend aan W Blijleven die
één van de oudste panden van zijn dorp grotendeels door zelfwerkzaamheid, in oude staat
had teruggebracht.
Over dit huis aan de Wilhelminastraat, nummer 49, en zijn bewoners gaat onderstaand artikel.
Het „bekroonde" pand
Wanneer we vanuit Bodegraven langs de noordelijke Rijnoever westwaarts gaan, zien we na
enige tijd een weg afdalen in de polder. Het is de Kerkweg die de verbinding vormt met de
rustieke buurtschap De Meije. Voortgaand langs de kronkelende Meijeweg ontwaren we na
ongeveer twee kilometer aan onze linkerhand de over het riviertje de Meije gelegen Meijehoeve.
Statig gebouwd op een terpachtige verhoging is het of de hoeve nog steeds iets van haar vroegere
glorie uitstraalt. Voor deze glorie moeten we ver in de geschiedenis teruggaan. Op de plaats
van de huidige hoeve stond in de middeleeuwen namelijk het stamhuis van het adellijk geslacht
Van der Mye. Vrieze van der Mye was in 1303 baljuw van Holland. De familie Van der Mye
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