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Terwijl de meeste havensteden in de Republiek gedurende de 17de eeuw 

een grote economische expansie doormaakten, gaf de ontwikkeling van de 

stad Utrecht daarentegen een periode van stagnatie te zien. Teneinde deze 

ontwikkeling te keren, stelden het stedelijk en gewestelijk bestuur van 

I Utrecht verschillende pogingen in het 
Douwe Koen volgde in 1975-1976 de opleiding tot 

middelbaar archiefambtenaar en is sinds 1985 I werk, de stad weer te laten meetellen en 

werkzaam als beheerder van de Topografische 
I aansluiting te geven aan de handel en 

Atlas van het Rijksarchief in Utrecht. Hij publiceer

de eerder een boek en enkele artikelen over de 1 nijverheid in de Republiek. Geheel in 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

I de traditie van de 17de eeuwse projec

ten op waterstaatkundig gebied, werkte men in de periode 1640-1720 

diverse plannen uit voor een vaart tussen de stad en de rivier de Eem, om 

Utrecht een snelle en betrouwbare verbinding met de Zuiderzee te geven. In 

de visie van sommigen zou de stad daardoor kunnen uitgroeien tot een 

echte havenstad. Door diverse oorzaken is het nooit tot uitvoering van deze 

plannen gekomen. Pas in de 20de eeuw was er sprake van een bescheiden 

havenaanleg. Utrecht zou zich in een andere richting ontwikkelen. Het 

eeuwenoude ideaal, een havenstad te realiseren in het midden van het land, 

was een illusie gebleken. 
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Inleiding 

Wie de geschiedenis van de stad Utrecht in de 17de eeuw bestudeert, zal tot de 

conclusie komen, dat de stad nauwelijks aandeel had in de grote economische 

opbloei, die de belangrijkste havensteden in de Republiek doormaakten. Was 

Utrecht in de middeleeuwen een belangrijk handelscentrum in Noord-west Europa, 

na 1600 vervalt de stad hoe langer hoe meer tot een marktcentrum van voorname

lijk regionale betekenis, terwijl de nijverheid het lokale verzorgingsniveau nauwelijks 

ontsteeg. 

Deze terugval hing duidelijk samen met de opkomst van de havensteden in het wes

ten van ons land, met name Amsterdam, dat na de val van Antwerpen een sterke 

groei doormaakte. Het zal duidelijk zijn, dat de stad Utrecht met haar ongunstige 

landinwaartse ligging en ontoereikende scheepvaartverbindingen via de Vecht, ach

terop raakte. 

Er volgde voor de stad Utrecht een periode van stagnatie, die onder meer geïllus

treerd kan worden aan de hand van het inwonertal l. Met 30.000 inwoners in 1525 

was Utrecht verreweg nog de grootste stad in de noordelijke Nederlanden. In de 

loop van de 16de eeuw daalde het inwonertal langzaam en stabiliseerde zich in 1675 

op 25.000, op welk niveau dat bleef tot 1750. 

Utrecht en haar scheepvaartverbindingen. 

Aan de belangrijkste scheepvaartverbinding tussen de stad Utrecht en de Zuiderzee, 

de Vecht, kleefden enkele belangrijke bezwaren. Deze zijn deels terug te voeren op 

de afdamming van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede in I 122. Dit noodzaakte 

de stad Utrecht, niet alleen een nieuwe verbinding tussen de stad en de Rijn tot 

stand te brengen, maar had eveneens tot gevolg, dat er minder water naar de Vecht 

afvloeide. Door het graven van de Oudegracht in de periode na I I 22 en in het ver

lengde daarvan de Vaartse Rijn tot aan de Hollandse IJssel, kon de verbinding met de 

Rijn hersteld worden. Het door de verminderde wateraanvoer ontstane lagere 

waterpeil in de Vecht, waardoor grotere schepen Utrecht niet meer konden berei

ken, bleek moeilijker oplosbaar. Alleen door middel van overslag van goederen, 

onder meer bij Weesp en Maarssen, op kleinere schepen, bleef de stad in het noor

den bereikbaar over het water. 

De aanleg van een sluis tussen Maarssen en Breukelen bij Otterspoor, voor het eerst 

vermeld in 1288, maar waarschijnlijk kort daarvoor al gereedgekomen, leidde tot een 

betere waterbeheersing en een hoger waterpeil tussen Utrecht en Otterspoor2. 

Met deze maatregelen leken de problemen enigzins opgelost, ware het niet, dat het 

noordelijke gedeelte van de Vecht over Hollands grondgebied liep. De rivier was dan 

ook onderwerp van conflicten tussen de graven van Holland en de bisschoppen van 

Utrecht. In de praktijk gingen deze geschillen over de plaatsing van tollen, dammen 
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ƒ. Coerte van de Zuyderzee, en ran de vermaerde Stromen ende Gaten van 't Vlie ende Texel enz. Ten behoeve 

van de geprojekteerde Eemvaartplannen uit 1640-1641 is deze gedrukte kaart aangevuld met een manuscriptge

deelte, waarop de scheepvaartverbindingen van de stad Utrecht zijn ingetekend: de Vecht, de ontworpen Eemvaart 

(tracé I), alsmede de overige wateren. Ingekleurde kopergravure, (ca. 1620), met aanvulling door H. Ruysch, (ca. 

1641). RAU, Coll. Top. Atlas, 274. 

en sluizen in de rivier. Afhankelijk van de krijgskansen legden beide partijen op voor 

hen gunstige locaties dammen en sluizen in de Vecht. In de periode I 326-1 356 lag er 

een sluis bij Vreeland, die in Hollandse handen was. Maar in 1437 konden de Staten 

van Utrecht even ten noorden van Nigtevecht - op de grens met Holland - een dam 

met sluizen leggen, die sindsdien bekend was onder de naam de Hinderdam3. Deze 

zou gehandhaafd blijven tot de bouw van de sluizen in Muiden in 1673-1674. De Hin

derdam zorgde niet alleen voor een betere waterbeheersing en een hoger waterpeil 

in het Utrechtse Vechtgedeelte, maar bood ook bescherming tegen instromend zee

water bij vloed en noordelijke winden. De afsluiting van de Hinderdam was bij de 

dagelijks vloed al noodzakelijk en bracht dus stremmingen van de scheepvaart met 

zich mee. 

In de eeuwen daarna zou de stad Utrecht nog een reeks maatregelen nemen, om de 

scheepvaartverbinding tussen de stad en de Zuiderzee in stand te houden, dan wel te 

verbeteren. De belangrijkste omvatte de aanleg van de Weerdsluis bij Utrecht in 

1609, teneinde het water in de stadsgracht op peil te houden en een bochtafsnijding 

bij De Nes in 1630. Een grotere bochtafsnijding realiseerde men in 1629-1630 door 

het graven van de Reedervaart. 
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Afgezien van deze maatregelen, bleef de Vecht als scheepvaartverbinding verre van 

ideaal. De krommingen maakten de rivier voor zeilschepen slecht bevaarbaar. De 

bevaarbaarheid werd nog bemoeilijkt door een beperkte diepte op vele plaatsen en 

een smalle doorgang bij de meeste bruggen, waar bovendien bruggelden werden 

geheven. 

Het grootste bezwaar betrof echter de aanwezigheid van de tol in Muiden, die door 

het gewest Holland geëxploiteerd werd. Deze drukte zwaar op de winstmarges van 

handelaren. Van de grutternering zijn concrete gegevens voorhanden4. In de eerste 

helft van de 17de eeuw bedroeg het tarief op gruttenmeel niet minder dan 20-22 

stuivers per zak. Dit tarief was dermate hoog, dat het voor handelaren in grutten

meel voordeliger was - ondanks additionele kosten - hun meel over de weg naar de 

Baarnsedijk bij de Eem te transporteren, over te laden op schepen en vervolgens via 

de Eem en de Zuiderzee naar hun afnemers te vervoeren, dan dit rechtstreeks van

uit de Vecht te laten geschieden. Enkele Utrechtse grutters hadden zich al in Muiden 

gevestigd, waardoor de gruttenhandel in de stad nog verder terugliep. Eenzelfde ont

wikkeling gaf de graanhandel te zien. 

Het stadsbestuur van Utrecht zag deze ontwikkelingen natuurlijk met lede ogen aan. 

Deze waren overigens in groter verband in gang gezet na de val van Antwerpen in 

1585. Met de verschuiving van het economisch en demografisch zwaartepunt naar 

het westen van de Republiek met haar overzeese handel, verschoof ook een deel van 

de binnenlandse handel en nijverheid naar de havensteden. De van overzee aange-
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voerde grondstoffen en goederen werden in de havensteden opgeslagen, bewerkt of 

verwerkt tot produkten, verhandeld en vervolgens getransporteerd naar elders. Deze 

activiteiten gingen aan de meer landinwaarts gelegen steden als Utrecht voorbij. 

Gevoegd bij de eerder genoemde problemen met de scheepvaart via de Vecht was 

het dan ook niet verwonderlijk, dat het stadsbestuur en de Staten van Utrecht 

pogingen in het werk stelden, de stad Utrecht boven de lokale en regionale beteke

nis uit te tillen, door aansluiting te zoeken bij de binnenlandse en zo mogelijk, ook 

een deel van de internationale scheepvaart en handel. 

Feitelijk de enige mogelijkheid daartoe was de realisering van een geheel nieuwe ver

binding tussen de stad en de Zuiderzee. Deze verbinding in de vorm van een vaart 

diende zo kort mogelijk te zijn en bovendien op grondgebied van het gewest Utrecht 

tot stand gebracht te worden. Daarvoor kwam een verbinding tussen de stad en de 

rivier de Eem, pal ten zuiden van Soestdijk het meest in aanmerking (afb. I). 

Het is niet toevallig dat het plan voor het graven van een vaart rond 1640 werd 

opgevat. Tussen 1630-1650 was er namelijk sprake van een ware hausse in de aanleg 

van trekvaarten in de Republiek5. De bestaande scheepvaartverbindingen met zeil

schepen in het lage, waterrijke gedeelte van de Republiek liepen doorgaans via onre

gelmatige routes van bestaande kunstmatige watergangen en natuurlijke waterlopen 

van verschillende breedte en diepte, die niet altijd zonder moeilijkheden afgelegd 

konden worden. Bovendien was men met zeilschepen altijd afhankelijk van de facto

ren windrichting en windkracht en, bij verbindingen met de open zee, ook van het 

getij. Al met al een tijdrovende en onzekere manier van transport. Een trekvaart, 

doorgaans een korte, rechte verbinding, waarbij de schepen met touwen getrokken 

konden worden met behulp van paarde- of mankracht, kende deze nadelen niet. 

Hoewel de wens van betrouwbare, snelle verbindingen en daarnaast ook de verbete

ring van de concurrentiepositie een rol speelde, kan de opkomst van de trekvaart 

alleen verklaard worden uit het financiële succes, dat de exploitatie van het perso

nenvervoer leverde. Dit vond in de regel plaats tussen twee - meestal grotere -

plaatsen over een afstand van maximaal enkele tientallen kilometers. Overigens ble

ven naast trekschuiten de beurtschepen het goederenvervoer verzorgen. 

De vaart naar de Eem: de eerste plannen, 1640-1641 

Hoewel de discussie over de aanleg van een vaart tussen Utrecht en de Eem onge

twijfeld al eerder zal zijn begonnen komt deze zaak voor het eerst op 31 augustus 

1640 in de vergadering van de vroedschap van Utrecht aan de orde6. Twee maanden 

later, op 29 oktober 1640, volgt de behandeling in de Statenvergadering7. Besloten 

wordt tot de samenstelling van een gezamenlijke commissie, die zich met de aanleg 

van de Eemvaart gaat bezighouden. In de Statenvergadering van 4 november 1640 

volgt een nadere beschrijving van het project, waarvoor een ontwerp met kostenbe-

groting dient te worden opgesteld. 
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2. Kaart van de geprojekteerde Eemvaart uit 1640-1641 (tracé 1) (detail). Ingekleurde tekening door H. Ruysch, 1641. RAU, Coll. Top. 

Atlas, 269. 

Hiervoor wordt de hulp ingeroepen van de Utrechtse landmeter Paulus Ruysch, die 

op 27 maart 1641 twee ontwerptracés indient. Van beide ontwerpen zijn tracé-kaar-

ten, een lengteprofiel, alsmede een dwarsprofiel bewaard gebleven 8. De kostenbe-

grotingen zijn jammer genoeg verloren gegaan. Aan de hand van de kaarten volgt 

hierna een beschrijving van beide tracés. De afstanden en afmetingen zijn aangeduid 

in Stichtse roeden (I roede = 3,76 meter) en voeten (I voet = 0,27 meter). 

Het eerste tracé loopt vanaf de stadssingel bij de Plompetoren via de Biitse Grift 

naar de Gildbrug, beide bestaande watergangen, vervolgens langs de noordzijde van 

de Steenstraat naar De Bilt, tot het huidige landgoed Sandwijck. Vanaf dit punt buigt 

het nagenoeg rechtlijnig af naar het noordoosten en sluit aan op de bestaande Engel

se vaart en Pijnenburgergrift tot in de Eem. De lengte van dit tracé is 5220 roeden, 

de afstand van de Pijnenburgergrift tot de monding van de Eem 1980 roeden, zodat 

de totale lengte van deze verbinding 7200 roeden (= 27 km) zou bedragen (o/b. 2). 

Het tracé van het tweede ontwerp begint eveneens vanuit de stadssingel, nu ter 

hoogte van het bolwerk Wolvenburg, volgt over een afstand van enkele honderden 

meters de Biitse Grift en buigt bij het huidige café Koningslust noordwaarts af, via de 

Maartensdijksevaart tot aan de Nieuwe wetering. Het tracé volgt deze wetering tot 

het oostelijke einde, vanwaar het in noord-oostelijke richting aansiuit op de Engelse 

vaart en de Pijnenburgergrift tot in de Eem. De lengte van dit tweede tracé bedraagt 

5008 roeden, gevoegd bij de 1980 roeden tussen de Pijnenburgergrift en de monding 

van de Eem, in totaal dus 6988 roeden (= 26,2 km). Afhankelijk van het gekozen 

tracé, kon de verbinding tussen Utrecht en de Zuiderzee door middel van de aanleg 
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van de Eemvaart dus respectievelijk met 3640 roeden (tracé I) en met 3852 roeden 

(tracé 2) ten opzichte van de Vechtroute (10.840 roeden = 40,6 km) verkort wor

den. Nog belangrijker was uiteraard de kwaliteit van de nieuwe verbinding. 

De toelichting op de kaart van het tweede ontwerp onderstreept nog eens het 

belangrijkste doel van het project: 'Afteijckeninge van seeckere varte wt de stadts-

graften van Utrecht tot in de Eem ende Zuijderzee, sonder den hollantschen bodem 

te raken'. Met andere woorden, een scheepvaartverbinding over Utrechts grondge

bied zonder afhankelijkheid en bemoeienis van het machtige gewest Holland. 

Het eveneens bewaard gebleven dwarsprofiel verschaft ons informatie over de 

breedte en diepte van de ontworpen vaart. Met een bodembreedte van 4 roeden, 

een vaarbreedte van 6 roeden en een diepte in het midden van 6 voeten, kwamen de 

afmetingen van de vaart overeen met het merendeel van de elders gegraven trek-

vaarten. 

Helaas ontbreken kostenbegrotingen en correspondentie over de plannen voor de 

Eemvaart uit 1640-1641. Ook de resoluties van de vroedschap en de Staten van 

Utrecht maken na 15 november, respectievelijk na 12 november 1640 geen melding 

meer van deze plannen. Waarom de aanvankelijk voortvarende aanpak zo abrupt 

werd beëindigd, blijkt nergens. 

Als mogelijke oorzaak kan genoemd worden de onzekerheid van het te verwachten 

rendement van de nodige investeringen. Het hoge rendement van de meeste trek-

vaarten was gebaseerd op een druk vervoer van personen tussen twee plaatsen over 

korte afstanden van maximaal 20-30 kilometer. De Eemvaart voldeed niet aan deze 

voorwaarde, zij verbond immers geen twee nabijgelegen plaatsen. 

Onzekerheid gold verder ten aanzien van de ontwikkeling van de handel en nijver

heid van de stad Utrecht, zodra de Eemvaart gerealiseerd zou zijn. Een goede verbin

ding was weliswaar een voorwaarde voor ontplooiing van handel en industrie, maar 

hoefde niet per definitie daartoe te leiden. Niet onbelangrijk in dat verband is het 

ontbreken van een haven in de eerste plannen. Men zou het voorlopig moeten stel

len met de aanwezige werven en kelders langs de Utrechtse grachten. Tenslotte kan 

mogelijk het feit, dat de Republiek nog steeds in oorlog was, een rol hebben 

gespeeld. 

Niettemin bleef de Eemvaart de gemoederen bezig houden. In 1649 en 1652 kwam 

het project opnieuw ter sprake in de vergaderingen van de Staten van Utrecht. Ook 

nu weer stelde men een rapport met kostenbegrotingen op, die niet meer bewaard 

zijn gebleven. 

Vernieuwde plannen, 1660-1665 

Er volgde opnieuw een periode van stilte, waarna het project in de periode 1660-

1665 weer naar voren komt. Over de Eemvaartplannen uit deze periode zijn meer 

gegevens bewaard gebleven dan van de plannen uit 1640-1641. Deze gegevens 
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betreffen uitvoerige kostenbegrotingen, rapporten en een technische beschrijving 

van het project9. De Eemvaartplannen uit deze periode kunnen gerelateerd worden 

aan twee andere projecten, namelijk de aanleg van de Leidsevaart en het stadsuit

breidingsplan van Moreelse, welke later nog aan de orde zullen komen. 

In vele vergaderingen van de vroedschap en Staten van Utrecht in de periode I 660-

1664 staan de Eemvaartplannen op de agenda10. Evenals in 1640 het geval was, 

wordt er door beide besturen een gezamenlijke 'commissie tot de Eemse vaert' 

ingesteld, die inlichtingen inwint, rapporten opstelt en waarvan de leden diverse 

malen oculaire inspecties in het tracégebied uitvoeren, om daarvan vervolgens ver

slag te doen in de vergaderingen. 

Uit het behandelde in de vergaderingen blijkt, dat er onder meer nieuwe hoogteme

tingen en waterpassingen in het tracé-gebied moeten plaatsvinden. Verder wordt 

besloten een inventarisatie van landeigenaren te maken, van wie eventueel land ten 

behoeve van de Eemvaart moet worden aangekocht. Aan de hand van deze rappor

ten, memories, begrotingen en technische beschrijvingen, krijgen we een goede 

indruk, hoe men deze Eemvaart dacht te realiseren. 

Terreinbeschrijving van het gebied tussen Utrecht en de Eem 

Het terrein, waarin het tracé van de Eemvaart was geprojecteerd, kenmerkte zich 

globaal door twee landschapstypen. Tussen de stad Utrecht en het oosteinde van de 

Nieuwe Wetering bestond het terrein uit vlak ontginningsgebied met bouw- en 

hooilanden. Graven in dit terrein zou weinig moeilijkheden opleveren. Wel zouden 

de verwervingskosten van de bouwlanden hoog zijn, zeker langs de Nieuwe Wete

ring, waar het tracé van de Eemvaart de langgerekte, smalle percelen in de breedte 

doorsneed. 

Vanaf het oosteinde van de Nieuwe Wetering begonnen de 'onlanden', dunbevolkte, 

woeste terreinen, bestaande uit heidevelden, duinen, zandverstuivingen en - in de 

Dolderse venen - uitgegraven veenputten. Dit onvruchtbare gebied had weinig waar

de en was in handen van slechts enkele eigenaren. De verwachting was, dat de ver

werving van de benodigde gronden hier dan ook weinig kosten en tijd met zich mee 

zou brengen. De technische uitvoering van de graafwerkzaamheden was hier moeilijk 

in verband met de hoogte van het terrein en de samenstelling van de bodem. 

Vanaf de Soestdijk tot voorbij de Eult lagen de 'maatlanden', vruchtbare gronden, die 

in gebruik waren voor de landbouw. Verwerving van grond zou ook hier weliswaar 

kostbaar zijn, maar het betrof langgerekte percelen, in eigendom bij een beperkt aan

tal eigenaren. 

Omdat men onvoldoende inzicht had in de hoogte van het terrein en het verschil in 

waterpeil in de rivier de Eem ten opzichte van dat van de stad Utrecht, dat boven

dien aan getijdeverschillen onderhevig was, diende men eerst een aantal terreinop-

metingen en waterpassingen uit te voeren. Hiervoor trok de commissie opnieuw de 
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landmeter Paulus Ruysch en daarnaast een aannemer uit Rhenen, Willem Buddingh, 

aan. Eind juli 1661 verrichtten zij hoogtemetingen op een groot aantal locaties, waar 

zij bakens uitzetten, die tevens het ontwerptracé van de Eemvaart aanduidden. De 

eveneens door de commissie aangetrokken Herman Roemers, contrarolleur van de 

Generaliteitsfortificatiën en zijn assistent Vincent Dircksz. verzorgden de waterpas

singen. Op 8 augustus 1661 peilden zij de Maartensdijksevaart bij de 18 schutten, die 

deze vaart telde en vervolgens de I I schutten in de Engelse vaart en de Pijnenbur-

gergrift. Als peilpunt namen zij het stadspeil, dat met een kruis op een ijzeren plaat in 

de muur bij de Weerdpoort was geslagen. Uit hun berekeningen bleek, dat het 

waterpeil in de stadsgracht 3 voeten hoger was, dan dat van de Eem ter hoogte van 

de Pijnenburgergrift (a/b. 3). 

Uiteraard stond of viel de Eemvaart als scheepvaartverbinding met de bevaarbaar

heid van de Eem. Evenmin als de Vecht, was de Eem een bijzonder geschikte scheep

vaartverbinding. Hier vormde vooral de aanwezigheid van zandbanken een ernstige 

belemmering voor de scheepvaart. Daarom achtte de commissie het noodzakelijk, 

ook in de rivier de Eem de nodige peilingen te verrichten. Op 2 augustus 1661 peilde 

Paulus Ruysch, in aanwezigheid van de commissieleden Van Drakesteijn en Nieuw

stad, de Eem tussen de ton aan de westoever van de Eemmonding tot aan de Oude 

Melm. Voor advies had men de assistentie ingeroepen van enkele schippers, die de 

Eem van jongs af hadden bevaren, onder wie de 86-jarige Hendrik Rogge. De diepte 

van de Eem varieerde van 7,7-14 voeten, ruim voldoende voor de scheepvaart. 

Ruysch verzuimde niet in zijn rapport te vermelden, dat de peilingen waren verricht 

3. Kaart van de geprojekteerde Eemvaart tussen Veenhuizen en de Eem (detail). De vaart volgde hier het tracé van 

de Pijnenburgergrift Deze grift was van groot belang voor het transport van turf uit de Dolderse venen naar de 

kalkovens langs de Eem. Niet minder dan 8 schutten v/aren nodig om hier het waterpeil te reguleren. De genum

merde percelen verwijzen naar een lijst van landeigenaren, van wie land ten behoeve van de Eemvaart zou moeten 

worden aangekocht Ingekleurde tekening door Bernard de Roy, (ca. 1663). KAU, Coll. Top. Atlas, 278. 
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bij een noord-westelijke wind en bij vloed, zodat de uitkomsten een sterk vertekend 

beeld gaven. Volledigheidshalve vermeldde hij dan ook, dat het peil bij oostelijke of 

zuidelijke wind en bij eb lager was. Op een aantal plaatsen te laag volgens de mede

delingen van de aanwezige schippers, die bij aflandige winden regelmatig vast kwamen 

te zitten. 

Paulus Ruysch en Johannes Dou dienden op 7 augustus, respectievelijk 17 oktober 

1661 beiden een technische beschrijving annex begroting in. Hun ontwerptracés 

komen nagenoeg overeen met het tweede, door Paulus Ruysch in 1641 vervaardigde 

ontwerp. Zoals gezegd liep dit laatste tracé vanaf de Plompetoren, via de Biltse Grift 

naar het huidige Koningslust en verder in noordelijke richting via de Maartensdijkse-

vaart tot aan het oosteinde van de Nieuwe Wetering. Vanaf dat punt sloot het aan 

op de bestaande Engelse vaart en de Pijnenburgergrift tot de Soestdijk en verder in 

een rechte lijn naar de Eem. 

Beide ingediende ontwerpen waren identiek vanaf Utrecht tot aan de Soestdijk. 

Vanaf de Soestdijk liep het ontwerptracé van Paulus Ruysch langs het Oude Grachtje 

en kwam bij de Oude Melm in de Eem. Dit tracé was 150 roeden korter, maar viel 

af, omdat het door percelen vruchtbaar bouwland liep, waardoor dit hoge verwer

vingskosten met zich mee zou brengen. Een ander nadeel was, dat dit tracé meer 

stroomopwaarts in de Eem zou uitmonden, waardoor de afstand naar de Zuiderzee 

niet alleen iets groter zou zijn, maar de kans op hinder voor de scheepvaart door 

laagwater ook zou toenemen. 

Beschrijving van het tracé van de Eemvaart 

Op basis van de opgestelde rapporten en memories u en de uitgevoerde hoogteme

tingen en waterpassingen, was de keuze van de commissie dus gevallen op het twee

de ontwerptracé. Om praktische redenen was het tracé verdeeld in 8 vakken, 

samenhangend met bestaande waterlopen en hoogteverschillen in het terrein. Hier

onder volgt een beschrijving van de geprojecteerde Eemvaart, met de verdeling in 

vakken en vermelding van eventuele bijzonderheden. De afstanden en afmetingen zijn 

weergegeven in Rijnlandse roeden (I roede = 3,77 meter) en Rijnlandse voeten 

(I voet = 0,3 I meter). 

De vaart diende een vaarbreedte van 6 roeden, een bodembreedte van 4,5 roeden 

en een diepte van 6 voeten te krijgen. Voor de oever was in het ontwerp een glooi

ing van 0,75 roeden voorzien, 

vak I. 

Plompetoren - Oude Vecht - Zwartewater - Maartensdijksevaart - westeinde Nieu

we Wetering. 

lengte: 1400 roeden. 

niveau: stadspeil + 2 voeten. 

kosten per roede: 34 gulden; totaal: 47.600 gulden. 
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De uitgegraven aarde zou gedeeltelijk gebruikt worden, om de weg op te hogen, die 

op vele plaatsen 2 voeten te laag was. Een ander deel zouden de eigenaars van belen

dende percelen kunnen gebruiken voor het ophogen van laaggelegen landerijen, 

vak 2. 

Westeinde Nieuwe Wetering - oosteinde Nieuwe Wetering. 

lengte: 460 roeden. 

niveau: stadspeil + 4,5 voeten. 

kosten per roede: 40 gulden; totaal: 18.400 gulden. 

Aangezien de bebouwing aan de zuidzijde van de weg langs de Nieuwe Wetering was 

geconcentreerd, moest de vaart aan de noordzijde worden aangelegd. De zeer smalle 

bestaande weg kon dan op 6 roeden breedte gebracht worden. Om aan de wensen 

van de landeigenaren om een uitweg te houden, te voldoen, bestond de optie, om aan 

weerszijden van de vaart een weg met een breedte van 3 roeden aan te leggen, 

vak 3. 

Oosteinde Nieuwe Wetering - zuideinde Engelse vaart. 

Alvorens men met de uitgraving van de vaart zou kunnen aanvangen, diende er een 

afgraving van het tracé plaats te vinden tot op het maaiveld, dat gesteld was op het 

niveau van het stadspeil + 2 voeten. Deze maatregel was bedoeld om het zand uit de 

afgraving van de vaart te kunnen bergen en om het dichtwaaien van de uitgraving te 

voorkomen. Het bij de afgraving vrijgekomen zand diende daartoe ter weerszijden 

tenminste 5 roeden van de uitgraving te worden verwijderd. 

Oosteinde Nieuwe Wetering - zuideinde Engelse vaart (eerste gedeelte). 

lengte: 510 roeden. 

niveau: stadspeil + 7 voeten. 

kosten per roede: 

afgraving: 5 voeten over een breedte van 10 roeden: 24 gulden; 

totaal: 12.240 gulden. 

uitgraving: 40 gulden; totaal: 20.400 gulden. 

Oosteinde Nieuwe Wetering - zuideinde Engelse vaart (tweede gedeelte). 

lengte: 5 10 roeden. 

niveau: stadspeil + 10,5 voeten. 

kosten per roede: 

afgraving: 8,5 voeten over een breedte van 10 roeden: 60 gulden; 

totaal 30.600 gulden. 

uitgraving: 40 gulden; totaal: 20.400 gulden, 

vak 4. 

Zuideinde Engelse vaart - Den Dolder. 

lengte: 250 roeden. 

niveau: stadspeil + 10 voeten. 

kosten per roede: 

afgraving: 8 voeten over een breedte van 10 roeden: 56 gulden; 
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totaal: 14.000 gulden. 

uitgraving: 40 gulden; totaal: 10.000 gulden, 

vak 5. 

Den Dolder - Veenhuizen. 

lengte: 680 roeden. 

niveau: stadspeil + 8,5 voeten. 

kosten per roede: 

afgraving: 5,5 voeten over een breedte van 9 roeden: 

20 gulden; totaal: 13.600 gulden. 

uitgraving: 35 gulden; totaal: 23.800 gulden, 

vak 6. 

Veenhuizen - Soestdijk. 

lengte: 450 roeden. 

niveau: stadspeil + 6,5 voeten. 

kosten per roede: 

afgraving: 4,5 voeten over een breedte van 9 roeden: 

14 gulden; totaal: 6.300 gulden. 

uitgraving: 34 gulden; totaal: 15.300 gulden, 

vak 7. 

Soestdijk - De Eult. 

lengte: 214 roeden. 

niveau: stadspeil + 3 voeten. 

kosten per roede: 38 gulden; totaal: 8.1 32 gulden, 

vak 8. 

De Eult - Eem. 

lengte: 436 roeden. 

niveau: stadspeil. 

kosten per roede: 36 gulden; totaal: 15.696 gulden. 

De kosten van het graafwerk voor de Eemvaart met een lengte van 4910 roeden, 

zouden daarmee komen op een bedrag van 256.468 gulden. De begroting bevatte 

ook een berekening van een ontwerp met een vaarbreedte van 8 roeden, een 

bodembreedte van 6,5 roeden en een diepte van 7 voeten. Deze relatief geringe ver

groting vergde een extra bedrag van I 17.200 gulden, waarmee de totale kosten op 

373.668 gulden zouden komen. Een verdere verdieping van de Eemvaart zou nauwe

lijks zin hebben, omdat schepen met een grotere diepgang de vaart toch niet konden 

bereiken vanwege de zandbanken in de Zuiderzee en in de Eem (afb. 4). 

Om het water op stadspeil te houden, was voorzien in de aanleg van een stenen sluis 

bij De Eult, waarvoor de kosten werden geraamd op ongeveer 20.000 gulden. Ten

einde te voorkomen, dat er in droge tijden teveel water aan de Vecht onttrokken 

zou worden, hield men rekening met de noodzaak, eveneens bij Utrecht een sluis 
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4. Baggermolens 'm de 17de eeuw. Ets door Cornelius Meyer, (ca. 1680). RAU, Arch. Fam. Huydecoper, 1016. 

aan te leggen, met behulp waarvan de watertoevoer zowel in de Vecht als in de Eem-

vaart gereguleerd kon worden. 

De uitvoering van het werk 

Willem Jansen Buddingh en compagnie, aannemer te Rhenen, was aangetrokken als 

adviseur voor de uitvoering van het project. Hij adviseerde de graafwerkzaamheden 

zowel vanaf de stad als vanaf de Eem aan te vangen. Zo mogelijk diende men in klei

nere vakken van 200 roeden lengte te graven, zodat een goede bemaling van de uit

gravingen mogelijk was. 

Speciale aandacht kregen de werklieden, de 'hanskuijers'. Om te voorkomen, dat ze 

te snel van werkbaas zouden veranderen, teneinde meer loon te ontvangen, werd 

geadviseerd, maximaal 3 vakken tegelijkertijd in bewerking te nemen. Om dezelfde 

reden moest de opleveringstermijn bij voorkeur niet te krap genomen worden. Ver

der adviseerde Buddingh om de bij de graafwerkzaamheden vrijgekomen graszoden 

en plaggen ter dikte van 5 duimen (I duim = 2,6 cm.) te gebruiken om het uitgegra

ven zand te bedekken en daarmee verstuiving tegen te gaan. In zijn rapport verwijst 

Buddingh naar de trekvaart tussen Haarlem en Leiden, gegraven tussen 1656 en 

1658, waar deze methode met succes was toegepast. 

In zijn advies kan Buddingh het niet nalaten zichzelf als aannemer aan te bevelen: 

'alsoo wij tegenwoordigh veel volx bij de handt hebben en daartoe allerhande ge-

reetschap, als kruijwagens, vier molens, sestien peerden, met al het toebehooren 

daartoe, vaardigh en gereedt'. 
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De financiering van het Eemvaartproject 

Anders dan bij de meeste trekvaarten elders in de Republiek, waarvan de aanleg gefi

nancierd werd door middel van uitgifte van obligaties door de betrokken steden en 

dorpen, stelde de commissie voor het Eemvaartproject te financieren uit algemene 

middelen. De aanleg en exploitatie van de trekvaarten waren immers gebaseerd op 

een intensief vervoer van passagiers tussen twee bevolkingsconcentraties van enige 

omvang. Deze voorwaarde ontbrak geheel bij de Eemvaart, waardoor de verwach

ting van voldoende rendement twijfelachtig werd. 

Meest voor de hand liggend was uiteraard het middel van tolheffing. Dit was gebrui

kelijk op scheepvaartroutes en een nadelig effect op de scheepvaart werd daarvan 

dan ook niet verwacht. Het grote voordeel van de Eemvaart was immers de kortere 

tijdsduur, die de schepen nodig hadden om vanuit de Zuiderzee, via de stad Utrecht, 

de Hollandse steden te bereiken en vice versa. Dankzij deze kortere en snellere ver

binding kon men voortaan concurreren met de bestaande scheepvaartroutes, die 

niet alleen langer, maar ook duurder waren vanwege het aantal sluizen en tollen. 

Ook kon men denken aan impostheffing op doorgevoerde en geïmporteerde goede

ren als een potentiële inkomstenbron. 

Een ander middel om het project te kunnen financieren zag men in de verbetering 

van de waterhuishouding in de Vechtstreek. Door de aanleg van de Eemvaart zou 

het waterpeil daar beter gereguleerd kunnen worden. De aangrenzende polders 

konden hun water in dat geval beter en sneller op de Vecht lozen. Dit zou een aan

zienlijke besparing opleveren op de kosten van aanleg en onderhoud van dijken, 

watermolens en andere waterstaatkundige voorzieningen. Vanuit dat gezichtspunt 

werd een bijdrage in de aanleg en het onderhoud van de Eemvaart door de belang

hebbende waterschappen, reëel geacht. 

De Eemvaart zou tevens een verbetering betekenen voor het transport van turf uit 

de Soester- en Dolderse venen naar de kalkovens langs de Eem. Dit vervoer 

geschiedde met kleine turfpramen door de smalle Engelse vaart en Pijnenburgergrift, 

waar met niet minder dan I I schutten het waterpeil gereguleerd moest worden. 

Bovendien waren de schippers ca. 200 gulden per jaar aan tol kwijt. Deze schippers 

en exploitanten van de kalkovens zouden dus duidelijk profijt hebben bij de realise

ring van de Eemvaart, hetgeen vertaald kon worden in een bijdrage in de kosten van 

aanleg en onderhoud. 

De Eemvaart in relatie tot andere plannen 

Nadat de voorbereidende werkzaamheden, zoals de vervaardiging van kaarten, 

begrotingen en het uitvoeren van waterpeilingen en waterpassingen in de loop van 

het jaar 1661 waren beëindigd, stagneerde het project. Weliswaar wordt de Eem

vaart in vergaderingen van de Staten en de vroedschap van Utrecht besproken, zelfs 
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'nader geurgeert', en verrichtten leden van de commissie enkele 'oculaire' inspecties, 

werkelijke activiteiten blijven verder achterwege. Een duidelijke oorzaak van deze 

vertraging valt moeilijk te achterhalen, maar mogelijk is er een verband met twee 

andere projecten, die in die periode in uitvoering waren. Dat betrof de aanpassing 

van de Leidse Rijn tussen Utrecht en Leiden en de plannen tot stadsuitbreiding van 

Hendrik Moreelse. 

De steden Utrecht en Leiden waren destijds belangrijke handelspartnersu. De 

bestaande verbinding te water tussen beide steden liep via de Leidse Rijn en Oude 

Riijn. Rond 1655 wensten beide steden deze verbinding te verbeteren door middel 

van een geheel nieuwe trekvaart. De kosten van een dergelijke verbetering werden 

beraamd op 460.000 gulden. Een octrooi-aanvraag aan de Staten van Holland en 

West-Friesland werd echter niet gehonoreerd. De steden Gouda, Haarlem, Dor

drecht en Rotterdam waren namelijk beducht voor concurrentie en stemden tegen. 

De Staten van Utrecht verleenden daarentegen wel een octrooi voor het gedeelte 

op Utrechts grondgebied. Uiteindelijk besloot men toen gebruik te maken van de 

bestaande verbinding en deze aan te passen. Deze aanpassing vond plaats tussen 

1662 en 1665. Weliswaar minder recht dan een nieuwe verbinding, maar het hele 

project had op deze wijze aanzienlijk minder geld gevergd, namelijk ca. 350.000 gul

den. Hiermee was een belangrijke verbetering van de scheepvaartverbinding vanuit 

Utrecht in westelijke richting tot stand gebracht, die uiteraard aan betekenis kon 

winnen met de realisering van de Eemvaart. 

Het tweede project betreft het uitbreidingsplan van de stad Utrecht door Hendrik 

Moreelse13. Tot ca. 1660 had men min of meer binnen de stadsmuren in ruimte 

voor nieuwbouw van huizen en de aanleg van straten kunnen voorzien, door gebruik 

te maken van de terreinen van de geseculariseerde geestelijke goederen (kloosters 

en kapittelkerken), die in 1580 niet minder dan 31% van het oppervlak van de stad in 

beslag namen '4. In de daaropvolgende decennia werden deze enclaves geleidelijk vol

gebouwd. Niettemin kampte men met ruimtegebrek, want al in 1624 dook een eer

ste voorstel voor een stadsuitbreiding op. Dit was ingediend door de Utrechtse 

schilder en architect Paulus Moreelse. Met dit voorstel deed het stadsbestuur verder 

niets door een 'te groote kleynhertigheyt verscheydener regenten'15, en het plan 

verdween van tafel. Niettemin bleef de stadsuitbreiding de gemoederen bezig hou

den, hetgeen resulteerde in verschillende andere plannen. Pas eind 1661 kwam er 

weer enig schot in de zaak. Op 30 december van dat jaar benoemde het stadsbe

stuur dienaangaande een commissie, die in 1663 verslag uitbracht. Zij adviseerde ten 

westen van de stad twee grachten met drie dwarsgrachten te graven, die de Oude 

(Leidse) Rijn met de Vaartse Rijn in verbinding zouden brengen. Verder was voorzien 

in een verbreding van de westelijke stadssingel ten behoeve van de doorgaande 

scheepvaart. 

Nadat de aanbesteding van het graafwerk voor de grachten was goedgekeurd, bracht 

Hendrik Moreelse op 23 januari 1664, zoon van de eerdergenoemde Paulus, zijn 

D. T. KOEN PLANNEN T O T EEN SCHEEPVAAR TVERBIN D I N C M E T DE Z U I D E R Z E E 



beroemd geworden Deductie ter tafel16. Aan dit ontwerp lagen de Amsterdamse 

stadsuitbreidingsplannen ten voorbeeld. In deze Deductie waren, behalve een gede

tailleerd plan tot stadsuitbreiding, ook passages met betrekking tot de Eemvaart 

opgenomen. Moreelse onderstreept daarbij nog eens het belang van Utrecht als 

marktstad en de noodzaak de Eemvaart te realiseren. 

Moreelse was ervan overtuigd, dat een grote en wijde 'boezem' in de stad nodig was 

in verband met de doorgaande scheepvaart, want met de Oude Gracht met haar 

werfkelders was het niet best gesteld: 'Siet men niet selfs nu ter tydt voornamentlick 

op mercktdagen in de oude gracht het ongemack ende moyelickheyt die de enghte 

van deselve veroorsaeckt, het stoten, klemmen ende ophouden van schuyten en 

schepen, het knorren, kyven en vechten van de schippers, niet tegenstaende noch 

meenichte van schepen, die hare masten niet nederleggen, deselve gracht niet aen en 

doen'. De laatste categorie (grotere) schepen ontweek de Oude Gracht en nam de 

westelijke stadssingel als route. Juist deze schepen moesten in de visie van Moreelse 

de mogelijkheid hebben, goederen over te slaan en nieuwe in te nemen. In zijn ont

werp hield hij daar rekening mee en situeerde lokaties voor nijverheid aan de noord

en zuidzijde van het ontworpen grachtenstelsel - het gebied daartussen reserveerde 

hij voor grote huizen en tuinen - terwijl de westelijke stadssingel ten behoeve van de 

scheepvaart een verbreding tot 12 roeden diende te ondergaan. Opmerkelijk in dit 

plan is ook nu het ontbreken van een haven, in plaats daarvan achtte Moreelse de 

lengte der kaden voldoende voor de bouw van pakhuizen en ligplaatsen voor sche

pen. 

Terwijl men al bezig was met de uitvoering van de graafwerkzaamheden voor de 

grachten uit het oorspronkelijke uitbreidingsplan, voltrok zich in het stadsbestuur 

- grotendeels achter de schermen - een strijd tussen voor- en tegenstanders van het 

ambitieuze plan van Moreelse. De tegenstanders van zijn plan kregen uiteindelijk de 

overhand, de meeste leden van de vroedschap zagen niets in zijn kostbare plan en 

waren bevreesd voor waardevermindering van hun huizen in de stad. Met het uitbre

ken van de Tweede Engelse oorlog in 1665, die leidde tot een economische recessie, 

viel het doek voor de uitbreidingsplannen. De werkzaamheden aan de grachten wer

den gestaakt. In het jaar daarop overleed Moreelse en daarmee de grote promotor 

van het uitbreidingsplan. 

Ook het lot van het Eemvaartproject leek hiermee bezegeld te worden, want met 

het vervallen van het uitbreidingsplan had de Eemvaart in de visie van velen nog maar 

een beperkt nut. De meeste leden van het stedelijke en gewestelijk bestuur bleken 

wars te zijn van dit soort kostbare ondernemingen. Vermeldenswaardig is tenslotte 

het feit, dat de Staten van Utrecht in 1663 een commissie formeerden om een ont

werp te onderzoeken, dat voorzag in een nieuwe vaart tussen Hogerhorst en de 

Palendijk langs de Eem, teneinde ook de scheepvaartverbinding tussen Amersfoort 

en de Zuiderzee te verbeteren. We laten dit ontwerp hier verder buiten beschou

wing. 
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D'Eemsche zee-vaerd 

De aanwezigheid van het gedeeltelijk aangelegd grachtenstelsel en het grote braaklig

gende terrein ten westen van de stad, zorgden er echter voor, dat de plannen niet in 

vergetelheid raakten. Zo biedt de Engelse firma Louis Bayley de vroedschap van 

Utrecht in augustus 1670 aan, een demonstratie met een nieuw type graafmachine te 

houden. Deze machine heeft een breedte van 7 meter en een lengte van 7,50 meter. 

De graafmachine is uitgerust met een groot rad, waaraan schoffels met een lengte 

van 1,40 meter en een breedte van 0,67 meter zijn bevestigd. De aandrijving 

geschiedt door middel van twee paarden. Klaarblijkelijk bevindt de graafmachine zich 

in de nabijheid van het gewest Utrecht, want de vroedschap wordt een demonstratie 

met de machine in de rivier de Lek aangeboden. Of het stadsbestuur ook op deze 

uitnodiging is ingegaan vernemen we helaas niet. 

Eveneens spraken de plannen tot de verbeelding van de excentrieke Everard Meys-

ter, een vermogend edelman met vele connecties. Op nieuwjaarsdag 1670 versche

nen van zijn hand twee gedrukte pamfletten: Gerymde Bedenckingh of, ontwerp om Uit

recht op sijn schoonst en sterkst te vergrooten en Deductie ofte bewijsselicke bedencking: 

belangende d'Eemsche zee-vaerd op Stichts eygen bodem nut-dienstelijk te graven, waarin 

hij zijn visie op het uitbreidingsplan en de Eemvaart verwoordde17. Hij was van 

mening, dat beide projecten niet los van elkaar gezien konden worden. Zijn primaire 

doel was de verbetering van de economische positie van Utrecht. Indien de stad 

over een haven kon beschikken, dan zou dit grote welvaart met zich meebrengen. 

Door zijn uitgebreide connecties in het lokale bestuur was Meyster goed op de 

5. Plattegrond van het stadsuitbreidingsplan van Utrecht, verschenen ais bijlage bij de op Nieuwjaarsdag verschenen 

Gerymde Bedenkingh van Everard Meyster. Bij de Plompetorengracht bevindt zich een kleine ronde haven met aan

sluitend een stuk van de Eemvaart Kopergravure door Bernard de Roy, 16 70. Amersfoort, Museum Flehite, Atlas 

Coenen van 's-Gravesloot, 2-28-1. 
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6. De Utrechtse haven aan de noordzijde van de stad in de visie van Everard Meyster. Rechts bevinden zich grote (zee)schepen, op de 

voorgrond kleine (trekschuiten. Een symbolisch bedoeld detail is de zeehond rechtsonder, een verwijzing naar een open verbinding met 

de Zuiderzee. Anonieme kopergravure, 1671. Amersfoort, Museum Flehite, Atlas Coenen van 's-Gravesloot, 3-16. 

hoogte van de ontwikkelingen rond de uitbreidingsplannen en de Eemvaart. In zijn 

pamfletten vinden we dan ook alle argumenten die pleiten voor de aanleg van de 

Eemvaart terug: de economische positieverbetering van Utrecht, de waterbeheersing 

in de Vechtstreek, de Hollandse tolheffing, enz. Daarnaast wilde hij de stad Utrecht 

voorzien van een nieuwe fortificatie, een plan, dat al in 1666-1667 op papier was 

gezet, maar evenmin tot uitvoering was gebracht. 

Hoewel zijn gedeeltelijk in dichtvorm gegoten pamfletten op onderdelen weinig 

realistisch aandoen en hij op fel polemische wijze van leer trekt tegen 'd' Eemvaerd-

sche Tegenzinners', getuigen zijn pamfletten van een brede visie. Zeker is, dat hij zich 

liet adviseren door deskundigen. Bij het pamflet Gerymde Bedenkingh is een platte

grond van het uitbreidingsplan van de hand van Bernard de Roy opgenomen (afb. 5 

en 6). Hierbij is de stad omgeven door een groot ovaal verdedigingswerk met 30 bol

werken. In de noordoosthoek van de stad, globaal tussen Blauwkapel en Koningslust, 

is een cirkelvormige haven ingetekend, met een brede vaart in de richting van de 

Eem. 

Van deze plannen is niets terecht gekomen. De tijdsomstandigheden na 1670 waren 

ook bepaald niet bevorderlijk voor de uitvoering van grote werken. In juni 1672 

namen de Franse troepen de stad Utrecht in en bezetten grote delen van het 

gewest, waarbij vele dorpen, kastelen en buitenplaatsen werden verwoest. Twee jaar 

later, in 1674, laat een orkaan een spoor van vernielingen achter. 

Een nieuwe impuls kreeg het Eemvaartproject door de bouw van de zeesluizen te 

Muiden in 1673-1674. Naar aanleiding van de plaatsing van dit obstakel op Hollands 

grondgebied, werd het project weer actueel en werd het opnieuw op de agenda 

gebracht in de vergaderingen van de vroedschap en de Staten. Bernard de Roy ver-
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vaardigde daartoe in 1675 een nieuwe, globale tracékaart met hoogtemetingen. Maar 

ook dit plan verzandde door eerdergenoemde oorzaken. 

Het Eemvaartproject van de Compagnie van Commercie en Assurancie 

Het plan verdwijnt daarna in het niets om in 1720 plotseling weer op te duiken. Dit

maal is het de in Utrecht gevestigde Compagnie van Commercie en Assurancie, die 

het Eemvaartproject weer oppakt. Deze onderneming wilde de handel en nijverheid 

bevorderen, onder andere door de aanleg van een Eemvaart. Om potentiële geld

schieters voor het project te interesseren, liet de Compagnie bij de wed. loachim 

Ottens te Amsterdam een kaart met toelichting drukken onder de titel: Nieuwe en 

nette aftekening van de Door Gravinge die staat te geschieden beginnende van de Stadt 

Utrecht tot aan Spakenborg in de Zuyder Zee met des zelfs Afbakinge etc. (o/b. 7). Het 

tracé op deze kaart toont een sterke gelijkenis met de kaart van Bernard de Roy uit 

E 

7. Kaart van het Eemvaartprojekt van de Compagnie van Commercie en Assurancie. Zowel bij Utrecht als bij de 

monding van de vaart in de Zuiderzee is een haven geprojekteerd. Opmerkelijk is het ontbreken van sluizen en 

bruggen in deze versie. Kopergravure, (ca. I 720). RAU, Coll. Top. Atlas, 281. 
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1675, terwijl de indeling van de vakken en de afstanden geheel identiek zijn. De Eem-

vaart in dit plan mondt echter niet uit in de Eem, maar kruist deze rivier ter hoogte 

van Soestdijk en is doorgetrokken tot aan de Zuiderzee bij Spakenburg. Deze kaart 

geeft een zeer brede vaart weer, waarmee de kaartgeneralisatie met voeten is getre

den, maar die ongetwijfeld bedoeld zal zijn, om het project aantrekkelijker te maken 

voor geldschieters 18. Om dezelfde reden zien we niet alleen bij Utrecht, maar ook 

bij Spakenburg een haven geprojecteerd. De technische uitwerking van het plan laat 

nogal te wensen over, want nergens zien we een sluis om het peilverschil op te van

gen. Eveneens ontbreken voorzieningen tegen hoog water uit de Zuiderzee. Voor 

het probleem van de zandbanken bij de Eemkruising met de vaart wordt een wel 

zeer eenvoudige oplossing aan de hand gedaan: 'dat men wel een voet diep door 

dese lichte slip kan zeylen, en raeckt men vast, men heeft geen vrees door storm, 

om de hardigheyd der Santplaten aen stuk gestoten te worden, maer men komt 

door een nieuwe vloet gemakkelijk los en vaerbaer'. 

Dit plan was even dubieus als de Compagnie zelf. Deze onderneming bleek namelijk 

op zwendel te berusten en vond daarom een vroegtijdig einde. Het Eemvaartproject 

werd in de val van de Compagnie meegesleept. 

Na deze laatste oprisping van gewestelijk particularisme verdwijnt de Eemvaart nage

noeg uit het zicht. Alleen rond 1828 is er nog even sprake van hernieuwde belang

stelling. Tot uitgewerkte plannen is het evenwel niet gekomen. De tijden waren ver

anderd. Willem I zag als promotor van nationale handel en industrie grotere belan

gen dan zuiver provinciale welvaart. Een belangrijk doel daarbij was Amsterdam een 

goede scheepvaartverbinding met het achterland te verschaffen. Aanvankelijk verbe

terde men na 1820 een aantal bestaande wateren tot een nieuwe scheepvaartverbin

ding, de zgn. Keulse Vaart. Tussen 1882-1892 volgde de aanleg van het Merwedeka-

naal15. Pas met dit kanaai kreeg de stad Utrecht een adequate verbinding. Overigens 

was de stad al uitgegroeid tot een spoorwegknooppunt van nationale betekenis. In 

1913 vestigde Werkspoor zich op de Lage Weide, waarvoor een speciale haven 

werd gegraven. In 1916 besloot het gemeentebestuur van Utrecht een industrieter

rein van 30 ha. aan te leggen. Tussen 1922-1924 volgde de aanleg van de Industrieha-

ven, later nog een havenkom aan de Tractieweg20. Diverse metaalindustrieën vestig

den zich hier, terwijl de haven eveneens geschikt was voor de aanvoer van kolen ten 

behoeve van de in 1926 voltooide Peguscentrale. 

Al met al gaf het industrieterrein en de haven slechts een bescheiden ontwikkeling te 

zien. Het eeuwenoude ideaal, een havenstad te verwezenlijken in het midden van het 

land, was een illusie gebleken. De stad Utrecht wist zich daarentegen - mede dankzij 

de centrale iigging in ons land - te ontwikkelen als centrum voor kennis, dienstverle

ning en congressen. 
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