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O p het Utrechtse plat teland bestond eeuwenlang een grote behoefte 

aan permanent bruikbare voetpaden, vooral toen de welvaart in deze 

provincie, te samen met die in 

Holland, toenam. Hierin werd in de 

17e eeuw voorzien in de vorm van 

zandpaden. Deze werden aangelegd 

langs of op rijwegen, langs vaarwe

gen, op polderkaden of in het veld 

en waren uitdrukkeli jk niet bestemd 

voor het gebruik door voertuigen. 

Zij hebben in het dagelijkse leven van de toenmalige samenleving een 

grote rol gespeeld. Er is echter geen enkel zandpad in de oorspronkeli j 

ke vorm bewaard gebleven. 
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Inleiding 

In het laatste kwart van de 16e eeuw, in de 17e eeuw en in de 18e eeuw bestonden op 

het Utrechtse platteland speciale zandpaden voor voetgangers en schippers. De aanleg 

van deze zandpaden vloeide voort uit de economische groei en maatschappelijke ont

wikkeling in Holland en in Utrecht. De behoefte op het platteland aan betere verbindin

gen met de markten in de steden en met de kerken en scholen in de dorpen nam in de 

17e eeuw sterk toe. De gewone man en vrouw verplaatsten zich in die tijd hoofdzakelijk 

te voet, vaak over grote afstanden. De wegen waren echter in natte perioden en gedu

rende de wintermaanden slecht begaanbaar, vooral in West-Utrecht door de bodemge

steldheid aldaar. Niet alleen de voetgangers ondervonden daarvan veel ongemakken, 

dit gold evenzeer voor schippers die hun schuiten vanaf de wal voorttrokken of voort

duwden. De provinciale, stedelijke en andere plaatselijke overheden pakten dit proleem 

vanaf het begin van de 17e eeuw stelselmatig aan door bezande voetpaden, trekpaden 

en jaagpaden aan te leggen. In de eerste helft van de 17e eeuw ontstond een uitgebreid 

net van interlokale of zogenaamde grote zandpaden naar en van de stad Utrecht, 

gevolgd door een groot aantal zandpaden van plaatselijk belang. Deze bevonden zich 

alle in de klei-, de klei-op-veen- en de veengebieden. Ten behoeve van de gebruikers 

waren zij voorzien van een 15 cm dikke laag grof zand, aangebracht op de ondergrond 

van klei of veen. Al naar gelang van het gebruik kunnen de zandpaden in onderstaande 

drie groepen worden verdeeid. 

1 Zandpaden meteen kruinsbreedte van drie tot vijf voet (1 Rijnlandse voet = ca. 31 cm), 

die uitsluitend voor voetgangersverkeer bestemd waren. 

2 Zandpaden met dezelfde breedte als de vorige, die langs vaarwateren waren aange

legd; deze waren bestemd voor voetgangers en voor schippers die hun vaartuigen te 

voet vanaf de wal aan een lijn voorttrokken of met een vaarboom voortduwden. 

Dergelijke zandpaden noemde men vaak ook trekpaden. 

3 Zandpaden met een breedte van 8 tot 12 voet langs grotere vaarwegen, die zowel te 

voet als met trekpaarden konden worden gebruikt. Deze zandpaden noemde men 

meestal trekpaden of jaagpaden. De oude benaming 'lijnpad' werd voor zandpaden 

zelden gebruikt. 

De zandpaden langs doorgaande rijwegen lagen altijd vrij van de rijbaan. Zij konden in 

een wegberm of geheel naast het weglichaam in het aangrenzende land worden aan

gelegd. In het eerste geval werd het zandpad van de rijbaan gescheiden met palen, 

glinten (hekken) of greppels. Wanneer het zandpad geheel naast de rijweg kwam te lig

gen, werd het daarvan gescheiden door een brede en diepe greppel. Op smalle rijwegen 

van plaatselijk belang bracht men het zandpad soms midden op de weg aan. 

In deze bijdrage wordt op enkele aspecten van de ontwikkeling van het zandpadennet 

rondom de stad Utrecht ingegaan. Het artikel is daartoe verdeeld in drie delen. In het 

eerste deel worden de toestanden van de wegen, vaarwegen en voetpaden in het begin 

van de 17e eeuw, alsmede enige zaken betreffende zandpaden van en naar de stad 
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Utrecht in het algemeen beschreven. Het tweede deel handelt in het bijzonder over de 

aanleg, het onderhoud en het gebruik van het zandpad tussen Utrecht en Harmeien. In 

het derde deel komen andere interlokale zandpaden in West-Utrecht aan de orde. 

De vorming van het zandpadennet op het Utrechtse platteland 

Wegen, voetpaden en vaarwegen aan het einde van de 16e eeuw 

Anders dan men in het algemeen denkt, beschikte het agrarische deel van het Utrecht

se platteland reeds vóór de 17e eeuw over een dicht wegennet. Dit goid voorai het 

West-Utrechtse gebied met overwegend klei-op-veengronden, die toen bijna geheel als 

wei- en hooiland in gebruik waren. Daar ontstond als gevolg van de in de 11e en 12e 

eeuw toegepaste ontginningsmethode een uitgebreid stelsel van onverharde kleiwe

gen, die door de ontginners waren aangelegd ter ontsluiting van hun nieuwe land

bouwgronden. Deze wijze van ontginning had ook in enige kommen van het Kromme 

Rijngebied plaats gevonden. Op de hoger gelegen kleiïge stroomruggronden ten oos

ten en ten westen van de stad Utrecht, die eerder en op een andere manier in gebruik 

waren genomen, was de wegendichtheid geringer. 

Deze wegen waren zonder uitzondering kleiwegen, dat wil zeggen wegen, waarvan de 

bovenlaag uit klei of kleiachtige grond bestond. Originele of natuurlijke zandwegen, 

ook wel heidewegen genoemd, kwamen alleen voor op de zandgronden, zoals op en 

langs de Utrechtse Heuvelrug. Bezande kleiwegen, die men later eveneens zandwegen 

noemde (wel te onderscheiden van zandpaden), werden pas in de 18e eeuw gemaakt. Er 

bestonden in die tijd op het Utrechtse platteland nog geen grindwegen of 'gekiezelde 

wegen'. Steenwegen of steenstraten, aanvankelijk met veldkeien, later ook met klin

kers bestraat, bevonden zich in het algemeen alleen in en bij de steden. 

Een groot aantal van de kleiwegen was - vooral in West-Utrecht - niet bestemd voor 

doorgaand rijverkeer en slechts beperkt openbaar. Alleen de zogenaamde heerwegen 

of herenwegen waren 'gemeen voor al het volk' en mochten door iederen worden 

gebruikt '. Volgens de ordonnantie, die de graaf van Hoogstraten als stadhouder van 

Hollandenvan Utrecht in 1536 uitvaardigde, verstond men in Utrecht onder heerwegen 

'die wegen, daar die koopman of varende (= reizende) man te wagen van die een stad in 

d'ander, ofte van den een groot dorp totten anderen vaart'-. De Utrechtse heerwegen 

waren dus volledig openbare interlokale wagenwegen [= rijwegen]. 

Een bekend voorbeeld van een heerweg was de Steenstraat met twee parallelwegen 

(Zomerwegen) tussen de Wittevrouwenpoort te Utrecht en het oostelijke eind van het 

dorp De Bilt. Deze heerweg werd omstreeks 1290 door de stad Utrecht aangelegd door 

een veenachtig gebied en (bij uitzondering) met veldkeien geplaveid. Dit was een zoge

naamde steenweg; na ca. 1500 sprak man tot in de 19e eeuw van de (Biltse) Steenstraat. 

De heerwegen werden gewoonlijk tweemaal per jaar op de onderhoudstoestand ervan 
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geschouwd (periodiek geïnspecteerd) door de maarschalken in hun maarschalksamb

ten of kwartieren (Eemland, Overkwartier, Land van Montfoort en Nederkwartier). Zij 

schouwden namens de landsheer (bisschop, graaf, Staten), onder wiens jurisdictie deze 

wegen vielen; vandaar de benaming heerweg of herenweg. In Zeeland sprak men van 's 

herenwegen, in het hoogheemraadschap van Schieland (o.a. in 1622) van 's gravenwe-

gen. 

Het beperkte aantal doorgaande wegen in de provincie Utrecht vormde in een tijd, toen 

de gewone man en de gewone vrouw zich bijna uitsluitend te voet verplaatsten, geen 

groot bezwaar. Veel belangrijker was, dat alle kleiwegen gedurende de wintermaanden 

en in andere natte perioden niet alleen slecht berijdbaar, maar ook moeilijk begaan

baar waren. Zij waren dan, kort gezegd, onbruikbaar. 

Kleivoetpaden 

De plattelandsbevolking was voor het zich te voet verplaatsen niet geheel afhankelijk 

van de soms onbegaanbare kleiwegen. In de lage gebieden konden de polderkaden 

vaak dienst doen als voetpaden. Deze kaden waren echter vanwege de kleigrond en de 

daarop aanwezige begroeiing in natte tijden even moeilijk te begaan als de kleiwegen. 

Later kwamen wel enkele voorschriften van de lokale besturen, dat de geërfden (grond

eigenaren) of de gebruikers van de gronden waarover de als publiek voetpad gebruikte 

polderkaden lagen, de takken van de beplanting - die hoofdzakelijk uit hakstruiken of 

rijs bestond - voldoende kort zouden houden. Verschillende van deze polderkaden zijn 

nog lang als openbaar voetpad in gebruik gebleven. 

Ook kerkpaden (die in de regel beperkt-openbaar waren) konden bij slechte weersom

standigheden problemen geven voor de kerkgangers. Dit was onder andere het geval 

met het vroegere kerkpad van Kockengen naarTeckop, waar tot 1856 een r.k. statie was 

gevestigd in een houten schuurkerk. Deze stond bij het Oortjespad naar Kamerik. 

Vanuit Kockengen was de afstand onder gunstige omstandigheden een uur gaans. In 

het najaar en in de winter verkeerde het kerkpad in zodanig slechte toestand, dat de 

vrouwen die de kerkdiensten wilden bijwonen, soms door de mannen moesten worden 

gedragen >. 

Om naar de markten in de steden te gaan bood het meevaren met marktschuiten een 

alternatieve mogelijkheid. Vaak namen de schippers van deze schuiten, die tussen de 

dorpen en de steden voeren, behalve goederen ook personen tegen betaling mee. Maar 

ook de schippers waren verstoken van permanent begaanbare wegen en paden langs 

de vaarwateren; en die waren voor hen even belangrijk als voor de voetgangers of'pas

santen', zoals men toen zei. Als er niet kon worden gezeild of niet werd geroeid, moes

ten de schippers of hun knechten de schuiten 'met 't lijff' aan een lijn voorttrekken of 

met een kloet (vaarboom) wegen (voortduwen). In beide gevallen deden zij dat vanaf 

de wal. Een tweede ongunstige factor voor de scheepvaart was, dat de vaarwateren 

rond de stad Utrecht in de 16e eeuw steeds ondieper waren geworden. Voor een deel 
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was dit euvel te wijten aan plaatselijke verzandingen en onvoldoende onderhoud. De 

verondiepingen waren echter ook het gevolg van een geringere waterafvoer door de 

Nederrijn en de Lek in die tijd, zodat in Vreeswijk minder water in de Vaartse Rijn kon 

worden ingelaten. In de daarvan afhankelijke wateren traden daardoor 's zomers 

waterstandsverlagingen op. 

Op de hoger gelegen stroomruggronden met overwegend lichte kleigronden beston

den van oudsher afzonderlijke voetpaden die nog niet bezand waren. Deze liepen door 

Ongenummerde kadastrale kaart van de kadastrale gemeente Tolsteeg, sectie A, 2e blad Ns, genaamd 

Kovelswade. Toestand 1832. Het noorden is boven. Bewerking door H. de Lanoy Meyer. Het Houtense zandpad 

begon bij de tegenwoordige Koningsweg naar Vechten tegenover de uitmonding van de Oudwulvense-

wetering in de Kromme Rijn (bovenaan op het kaartje) en doorsneed vervolgens alle landbouwpercelen ten 

zuidoosten daarvan. HUA TA. 
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het Kromme Rijngebied, door de Utrechtse stadsvrijheid en door het gebied van 

Vleuten en Haarzuilens (toen nog De Haar geheten) naar de stad Utrecht. Deze paden 

waren in de loop van de tijd gevormd door de voetgangers langs de kanten of scheivo

ren van de akkers, maar ook - vooral als er sprake was van grasland - dwars of schuin 

door de percelen landbouwgrond. Het waren publieke voetpaden, die onderworpen 

waren aan het gewoonterecht. Zij moeten al vroeg schouwbaar zijn geweest 'nae 

ouden herkomen ende gewoonte'. De onderhoudsplichtigen waren de gebruikers van 

de gronden, waarover het voetpad vanouds had gelopen. Voor zover deze paden in het 

voor- en najaar werden geschouwd zal dit in elk dorp door het college van schout en 

schepenen of van schout en heemraden zijn gedaan. 

De voetpaden op de stroomruggronden vertoonden dezelfde gebreken als de kleiwe

gen: ze waren in natte perioden moeilijk of niet begaanbaar. Bovendien werden de 

voetpaden illegaal bereden met paarden, terwijl er tevens vee over werd gedreven. De 

'passerende of reizende man' te voet ondervond daarvan veel ongemak. Het gevolg 

was, dat het voetpad door de voetgangers en andere (illegale) weggebruikers telkens 

werd verlegd naast het bestaande pad, dat daardoor steeds breder werd ten koste van 

het 'bezaaide land'. Het waren vooral de grondgebruikers die schade leden door ver

trapping van het gewas. Dit gebeurde in grote mate in het Kromme Rijngebied. 

Om aan deze misstanden een einde te maken, vaardigden de Staten van Utrecht in 1612 

een plakkaat uit op het onderhoud en het gebruik van de voetpaden in het Overkwar-

tier. Tevens werd aan de schouten opgedragen de doorgaande voetpaden met twee 

schepenen, heemraden of gezworenen te schouwen '. De gebruikers van de landen, 

waarop de voetpaden hadden gelopen, moesten deze volledig herstellen en daarna 

onderhouden. Er rustte dus op deze percelen landbouwgrond volgens het gewoonte

recht een publiek servituut van openbaar voetpad. In Holland, waar het gewoonterecht 

eveneens van toepassing was, sprak men bij waterstaatswerken (watergangen, water

keringen, wegen en paden) van velddienstbaarheden \ Toen deze interlokale paden 

naderhand werden bezand, wezen de Staten het onderhoudswerk in het algemeen toe 

aan de belanghebbende gerechten. 

Interlokale of grote zandpaden 

Gezien de toenemende behoefte op het Utrechtse platteland aan permanent bruikbare 

voetpaden voor zowel voetgangers als voor schippers besloten de Staten van Utrecht in 

deze leemte te voorzien. In samenwerking met de stad Utrecht werden in het begin van 

de 17e eeuw vanuit de stad voor gezamenlijke rekening zandpaden aangelegd langs de 

Oude Rijn tot Harmeien en langs de Vecht tot Breukelen. Daarna volgde een reeks van 

andere zandpaden, waarvan verschillende uitsluitend door voetgangers mochten wor

den gebruikt. Om te voorkomen, dat daarop paarden, vee of voertuigen zouden komen, 

bracht men greppels, glinten (hekken) of palen ter afscheiding aan. 

De Staten wezen het onderhoud van de zandpaden in het algemeen toe aan de belang-
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hebbende steden en gerechten. Daartoe werd het zandpad verhoefslaagd, dat wil zeg

gen verdeeld in slagen of vakken. De ten laste van de gerechten komende kosten sloeg 

men om over de grondeigenaren en de grondgebruikers in het gerecht. De schouw 

vond in de regel tweemaal 's jaars plaats door enige gecommitteerden van de Staten, 

soms met één of meer afgevaardigden van de belanghebbende steden (in enkele geval

len ook uit Holland). In het schouwvoerende college kon tevens de ambachtsheer van 

een bij de aanleg en de instandhouding van het zandpad betrokken ambachtsheerlijk-

heid zitting hebben. Tijdens de schouw was de kameraar van het zandpad (de technisch 

opzichter en beheerder van de geldmiddelen daarvan) altijd aanwezig. Op uitzonderin

gen zal te bestemder plaatse worden ingegaan. Zandpaden op sommige hoofdwater

keringen, zoals de Lekdijk en de Zuid-IJsseldijk, die al of niet waren aangelegd door het 

desbetreffende (hoog)heemraadschap, werden onderhouden door de dijkplichtigen en 

geschouwd door dijkgraaf en (hoog)heemraden. 

Behalve bij het zandpad langs de Vecht, dat grotendeels op de plaats van een bestaand 
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Schema van de grote zandpaden die in de periode 1604-1660 werden aangelegd in het Overkwartier, in het 

Land van Montfoort en in het Nederkwartier van de toenmalige provincie Utrecht. Van het zandpad op de 

Lekdijk Bovendams zijn alleen de gedeelten naar het Beusichemseveer en naar het Culemborgseveer aangege

ven. De provinciale grens is overgenomen van de door H. de Lanoy Meyer in 7990 getekende kaart van de pro

vincie Utrecht in 7795. Tekening door J.W. Storm van Leeuwen. 
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Herberg De Voetangel tussen Abcoude en Ouderkerk aan de Amstel. Tekening in O-l-inkt door LP. Serurier 

(172g). Op de voorgrond de Zandwagenweg Abcoude-Ouderkerk; daarlangs de Holendrecht, een grenswater 

tussen Holland en Utrecht. HUA TA 138. 

onbezand jaagpad kwam te liggen, bedroeg de kruinsbreedte van deze zandpaden als 

regel vier of vijf voet. De dikte van de zandlaag was altijd een halve voet. Het zand was 

meestal afkomstig uit de Lek, waaruit het met baggerbeugels in kleine schuiten werd ver

zameld. Men sprak daarom vaak van Lekzand. De breedte van vier of vijf voet was uiter

aard een praktische maat en afgestemd op de vereiste ruimte voor twee elkaar tegemoet

komende voetgangers. Zij bedroeg iets meer dan de minimale breedte van niet-publieke 

voetpaden, waarvoor een recht van erfdienstbaarheid van voetpad (overpad) was geves

tigd. Dergelijke servituten waren oorspronkelijk niet schriftelijk vastgelegd, maar beston

den volgens het gewoonterecht. Simon van Leeuwen stelde in 1664 vast, dat de breedte 

van een voetpad, waarvoor een recht van erfdienstbaarheid of servituut bestond, drie of 

vier voet diende te zijn '\ Op plaatsen waar zich van oudsher een jaagpad bevond, werden 

de zandpaden opeen grotere breedte dan vier of vijf voet aangelegd. 

Toen in 1605 de Staten van Utrecht en de stad Utrecht een zandpad tussen de stad en 

Breukelen op de rechteroever van de Vecht aanlegden, kreeg dit van meet af aan een 

kruinsbreedte van twaalf voet". De benodigde gelden voor dit door de Staten en de stad 

te financieren project werden op de gebruikelijke wijze verkregen door de uitgifte van 

lijfrentebrieven en van obligaties. Het zandpad was tevens bestemd voor voetgangers. 

Men mocht er geen gebruik van maken met wagens, karren of landbouwwerktuigen; 

ook het drijven van vee hierop was niet toegestaan. Wel mocht op dit zandpad worden 

'gepeerd', dat wil zeggen, dat de vaartuigen met paardenkracht konden worden voort

getrokken. De breedte was voldoende om elkaar tegemoetkomende jagers (de gelei

ders of berijders van de trekpaarden) te kunnen laten passeren. Om te voorkomen dat 
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de lijnen verward zouden raken stelden Gedeputeerde Staten in 1606 regels op voor de 

scheepvaart op de Vecht tussen Utrecht en Breukelen 8. Dat de aanleg van zandpaden 

langs vaarwegen voordelen opleverde blijkt uit het volgende. 

Het hiervoor genoemde jaagpad tussen Utrecht en Breukelen werd kort na 1625 via de 

Nieuwersluis langs Baambrugge en Abcoude doorgetrokken tot aan de provinciale 

grens bij de (later gebouwde) herberg De Voetangel en van daar af door de stad 

Amsterdam (met octrooi van de Staten van Holland) verlengd tot Ouderkerk aan de 

Amstel; daar sloot het aan op het zandpad langs de Amstel ''. De Utrechtse vroedschap 

besloot in (1627 het aantal schippersknechten van de zogenaamde kleine schuiten of 

roeischuiten van het Amsterdamse Veer met het oog op de 'commoditeit'van het nieu

we zandpad terug te brengen tot één knecht per schuit. De roeischuiten werden niet 

alleen geroeid, maar over lange afstanden ook met mankracht vanaf de wal aan een lijn 

voortgetrokken. Tot dusver werden gewoonlijk twee knechten per roeischuit van het 

Amsterdamse Veer door de vroedschap toegelaten en in hun gilde opgenomen. De ver

mindering van het aantal knechten met in totaal 15 man kon men bereiken door 'be

sterving', dus door een uitsterfbeleid toe te passen "'. 

Een bijzondere groep van zandpaden vormden die, welke in de jaren vijftig en zestig 

van de 17e eeuw achtereenvolgens werden aangelegd op de IJsseldam (ten westen van 

Vreeswijk) en op de Lekdijk Benedendams (tussen de IJsseldam en Schoonhoven) ", als

mede op de Lekdijk Bovendams (tussen Amerongen en de IJsseldam) 12. Daarvan be

hoorde het in 1660 aangelegde en vijf voet brede zandpad op de Lekdijk Bovendams tot 

de grote zandpaden". Dit voetpad maakte over korte afstanden deel uit van het in 1631-

1633 aangelegde driedelige en interlokale zandpad Utrecht-Houten, Houten-'t Coy-

Beusichemseveer en Houten-Schalkwijk-Culemborgseveer ter breedte van eveneens 

vijf voet ". 

Het gedeelte van het zandpad Houten-Schalkwijk-Culemborgseveer liep oorspronkelijk 

niet door Schalkwijk, maar over de landscheiding (de achterkade of achtergrens) van 

Honswijk. Dit gedeelte van het zandpad werd in 1662 op verzoek van Honswijk groten

deels vervangen door het inmiddels aangelegde zandpad door Schalkwijk via De Heul, 

toen het zandpad op de Lekdijk Bovendams in gebruik was genomen l5. Het tracé van 

het zandpad tussen 't Goy en het Beusichemseveer, dat over Geyntjesdam was aange

legd, bleef ongewijzigd. 

De zandpaden op de twee Lekdijken waren hoofdzakelijk bedoeld om deze beter be

gaanbaar te maken voor voetgangers, onder andere bij dijkbewaking, maar ook als 

extra-waterkering. Het zandpad op de Lekdijk Benedendams, dat een kruinsbreedte 

had van drie-en-een-halve voet, was bovendien van belang voor de bewoners van de 

Lopikerwaard, wanneer dezen zich bij watersnood op de Lekdijk in veiligheid moesten 

brengen. Deze zandpaden werden niet gebruikt als jaagpaden om schepen stroomop

waarts te trekken; daarvoor bestonden van oudsher onbezande lijnpaden over de uiter

waarden langs beide oevers van de rivier. 
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In de loop van de eerste helft van de 17e eeuw breidde het aantal zandpaden zich gelei

delijk uit. Daarbij ging het niet alleen om zandpaden met een dubbele functie (voetpad 

en trekpad), maar ook om zandpaden die uitsluitend bestemd waren voor voetgangers

verkeer. Op het eerste schetskaartje zijn de hoofdzandpaden of grote zandpaden, die in 

de periode 1604-1660 werden aangelegd in het Overkwartier, in het Land van Mont-

foorten in het Nederkwartier van de toenmalige provincie Utrecht, schematisch aange

geven. Met uitzondering van het zandpad op de Lekdijk Bovendams, dat niet in het 

schema is opgenomen, waren alle hoofdzandpaden gericht op de stad Utrecht. 

Bezwaren tegen de aanleg van interlokale zandpaden 

De verwezenlijking van de plannen tot aanleg of verandering van interlokale zandpa

den ging niet altijd van een leien dakje; er bestonden soms grote bezwaren bij de eige

naren en de gebruikers van de bij het plan betrokken gronden. De bezwaarschriften 

werden altijd in de vorm van rekesten bij de Staten ingediend. Een viertal voorbeelden 

volgt hieronder. 

Op verzoek van de stad Wijk bij Duurstede besloten Gedeputeerde Staten in 1622 het 

uit 1618 daterende zandpad tussen Utrecht en Wijk gedeeltelijk te verleggen naar hoge

re gronden langs de oostzijde van de Achterdijk. Het bestaande zandpad was door de 

lage ligging in natte tijden slecht begaanbaar. Bovendien zou daarmee de lengte met 

meer dan een half uur gaans kunnen worden bekort '6. De Achterdijk maakte deel uit 

•ZZ^ 

Landmeterskaartje van 5 percelen land in Westraven door Dirk B. van Croenouw (detail) (i66$). Het noorden is 

linksboven. Splitsing van de zandpaden naar Houten en naar Vechten langs de Canssteeg te Utrecht. Het ca. 

ISO cm brede zandpad naar Vechten was van de rijweg gescheiden door een ca. go cm brede en ca. 120 cm 

diepe greppel. HUA, Bij het Stadsarchief bewaarde archieven, I, 770. 
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ScHALA VAN SO RoEDEN 

Landmeterskaartje van landerijen in de omgeving van de Kovelaarsbrug bij Utrecht door Cabriel Reets (detail) 

(1674). Het noorden is linksonder. Aan de bovenzijde de Kovelaarsbrug over de Oudwulvensewetering. Het ca. 

ISO cm brede zandpad naar Vechten en Wijk bij Duurstede liep ten westen van de Kovelaarsbrug langs de zuid

zijde van de Vechterdljk en ten oosten van de brug langs de noordzijde van de weg. Tussen de rijweg en het 

zandpad bevond zich een ca. go cm brede en ca. 120 cm diepe greppel. HUA, Bij het Stadsarchief bewaarde 

archieven II, 2228 (kaartboek), kaart 3. 

van de Wijksewagenweg, ook Trechterweg of Trechtweg genoemd. Het voorvoegsel 

'Achter' duidde op de ligging van de weg ten opzichte van de bewoning op de linkeroe

ver van de Kromme Rijn. De Achterdijk begon in Rijsbrug ten zuidoosten van Vechten 

en liep in deze richting door tot iets voorbij Werkhoven, Het was de bedoeling daar het 

nieuwe zandpad ter breedte van vier voet te doen aansluiten op het bestaande zand

pad. 

Tegen dit plan maakte de schout van Odijk bezwaar voor zover het nieuwe zandpad 

over de landerijen van het aan de prins van Oranje toebehorende huis Beverweerd was 

ontworpen r . Beverweerd was toendertijd eigendom van de Nassaus. Het recht tot be

noeming van de schout van het gerecht Odijk was in handen van de heren van Bever

weerd. Meestal was dat dezelfde persoon als de rentmeester van Beverweerd ! \ Gede

puteerde Staten besloten daarop het ontworpen tracé zodanig te wijzigen, dat de lan

derijen van de prins in de heerlijkheid Odijk zouden worden vermeden ". 

Enige weken later vulden de Staten dit besluit aan met een resolutie, waarbij werd ver

ordonneerd, dat dit werk zou worden uitgesteld om een bezwaarschrift van de grondei

genaren tussen Rijsbrug en Werkhoven te onderzoeken '". Dezen verzochten het 

bestaande zandpad niet te verplaatsen. Blijkens een in 1627 door Gedeputeerde Staten 

behandelde nota is de door Wijk bij Duurstede gewenste verlegging van het zandpad 

slechts gedeeltelijk tot stand gekomen 21, Vanaf Rijsbrug liep het zandpad waarschijn-
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Landmeterskaartje van landerijen in de omgeving van Vechten door Gabriel Reets (detail) ('1674I Het noorden 

is beneden. Rechts de Vechterdijk, links de Bunniksedijk. Het ca. 150 cm brede zandpad naar Wijk bij Duurstede 

was van de rijweg gescheiden door een ca. go cm brede en ca. 120 cm diepe greppel. HUA, Bij het Stadsarchief 

bewaarde archieven, II, 2228 (kaartboek), kaart 1. 

lijk eerst langs de Achterdijk en vervolgens naar Odijk. Dit zou erop kunnen wijzen, dat 

met de twee bezwaarschriften voor een deel rekening is gehouden. Zekerheid hierom

trent bestaat echter niet, de ordonnantie van 1627/1628 van Gedeputeerde Staten geeft 

hierover geen uitsluitsel22. Op het kaartje met het schema van de op de stad Utrecht 

gerichte hoofdzandpaden is het zandpad langs de Achterdijk tussen het zijpad naar 

Odijk en Werkhoven daarom als een ontworpen tracé getekend. 

De volgende twee gevallen speelden zich in dezelfde tijd af in het Nederkwartier. Deze 

betroffen het zandpad tussen Utrecht en Oudhuizen (Ronde Venen), tot de aanleg 

waarvan de Staten en de stad Utrecht in 1621 hadden besloten23. 

In 1622 verzochten de geërfden van de landen ten zuiden van de Vleutensewetering 

tussen de Kusendam en de hofstede Koudehorn (later Couhorn, bij het voormalige 

kruispunt van de Vleutenseweg en de Hogeweidsedijk/Huppeldijk) om het zandpad 

niet aan te leggen over bouwland langs de zuidzijde van de Vleutensewetering, maar 

over hoger gelegen weiland langs de noordzijde van de wetering. De supplianten voer

den verschillende argumenten aan, onder andere, dat een trekpad - waarvoor dat 

gedeelte van het zandpad eveneens dienst moest doen - niet nodig was; de inwoners 

van Vleuten en omgeving gebruikten slechts 'cleyne schuytgens die alleenlick met een 

persoon achter in 't schuytgen staende' werden 'gecloet' (met een kloet of vaarboom 

geboomd) en niet met een lijn werden voortgetrokken. Voorts vonden zij het bezwaar

lijk, dat de kosten van aanleg en onderhoud moesten worden opgebracht door hun 

pachters, die in slechte oogstjaren al moeite genoeg hadden hun pachten en ongelden 

(belastingen en geldelijke omslagen) te voldoen. De Staten wezen het verzoek om het 

ontworpen tracé te wijzigen van de hand; wel werd toegestaan een boomgaard langs 
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het te maken zandpad te doen afheinen. Voorts zou het werk openbaar worden aanbe

steed, terwijl de kosten daarvan ten laste zouden komen van alle eigenaren en gebrui

kers van gronden in de Hoge- en Lageweide24. 

Het tweede bezwaarschrift tegen de aanleg van het zandpad tussen Utrecht en 

Oudhuizen was gecompliceerder en leidde zelfs tot een langdurig geschil tussen de 

Staten van Utrecht en dijkgraaf en heemraden van het grootwaterschap van Woerden. 

Dit zandpad was geprojecteerd op een deel van de Gemenelandskade of Hollandsekade 

van dat grootwaterschap. Deze kade lag naast de westelijke opstal (oorspronkelijk de 

strook grond, waarop later de waterkering werd aangelegd) van de afwateringsvliet de 

Bijleveld langs de polders Breudijk en Gerverscop25. 

Dijkgraaf en heemraden van Woerden maakten onmiddellijk bezwaar tegen dit plan, 

omdat het zandpad zou worden geschouwd door een ander college dan henzelf. De on

derliggende waterkering viel onder de verantwoordelijkheid van het Crootwaterschap, 

dat de Hollandsekade beheerde en schouwde-''. Dijkgraaf en heemraden legden hun 

bezwaar voor aan de Staten van Holland. Dezen verzochten hun collega's in Utrecht 

over de aanleg van het zandpad te overleggen met dijkgraaf en heemraden van Woer

den27. Het werd een langlopende kwestie, maar het zandpad kwam uiteindelijk wel op 

de ontworpen plaatste liggen. Op de aanleg daarvan zal in het derde deel in een ander 

verband worden teruggekomen. 

Lokale zandpaden 

Nadat het net van hoofdzandpaden of zogenaamde grote zandpaden met de stad 

Utrecht als centraal punt tot stand was gekomen, kwamen ook veel zandvoetpaden 

van plaatselijk belang in de provincie van de grond. Er bestonden hier en daar al eerder 

enige lokale zandpaden, maar die waren min of meer op zichzelf staande gevallen. Zo 

waren in de hoge heerlijkheid van de Proosdij van Sint Jan, die onder andere de gerech

ten Mijdrecht, Wilnis en Oudhuizen omvatte, in 1589 zandvoetpaden aangelegd langs 

de Hogedijk; dit was de dijk (rijweg) waaraan de boerderijen stonden2*. Voorts bestond 

in de Utrechtse stadsvrijheid in 1602 een zandpad, zomerweg genoemd, in het buiten

gerecht Buiten Tolsteeg; dit zandpad liep langs de oostelijke oever van de Vaartse Rijn 

tot aan de gerechtsplaats, waar de galgen stonden opgesteld2'. De latere lokale zand

paden hadden vrijwel altijd aansluitingen op een of twee eerder bestaande hoofdzand

paden. De meeste ervan kwamen te lopen in het West-Utrechtse klei-op-veengebied en 

waren vrijwel allemaal uitsluitend voor voetgangersverkeer bestemd. 

De aanwonenden waren onderhoudsplichtig voor de langs hun erf of land lopende 

gedeelten van het zandpad. Het werk werd meestal namens hen door de schout van 

het gerecht aanbesteed. Soms deden enige gerechten dat te samen. De schouw vond 

krachtens een door de Staten uitgevaardige ordonnantie plaats door schout en schepe

nen (in hun kwaliteit van heemraden) van het gerecht. 

Een interessant voorbeeld is het zandpad, dat in 1666 in de polder Gerverscop ten noor-
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Zandpad langs de Singel in de stad Utrecht 

ter hoogte van het latere Paardenveld. Te

kening in O-l-inkt door C. van Hardenberg 

(detail) (ca. 1830). Links de Stadsbuiten

gracht, midden het met een paal bescherm

de zandpad. HUA TA Da 2.15. 

den van Harmeien werd aange

legd. Deze eerder ter sprake geko

men Stichtse cope-ontginning om

vatte verschillende ambachtsheer-

lijkheden en lag toen in de provin

cies Utrecht en Holland. Het was 

daarom nodig, dat de Staten van 

beide provincies hun goedkeuring 

hechtten aan een speciaal voor dit 

zandpad opgestelde schouwbrief 

(te vergelijken met het tegenwoor

dige bijzondere reglement en de 

keur of politieverordening van een waterschap)3". In de verzoekschriften van de am

bachtsheren, ingelanden en buren van de gerechten van Gerverscop, die in het najaar 

van 1664 bij de twee colleges waren ingediend, werd de noodzaak tot de aanleg van dit 

zandvoetpad als volgt omschreven: 'tot gerieff ende accomodatie voor haer ende haere 

kinderen in 't gaen ende comen van ende nae haere hoffsteden ende boerderijen, als

mede in 't gaen ende comen van ende nae haere carspel, dorpe, kercke ende schole tot 

Harmelen, ende oock in 't frequenteren van de mercktdagen binnen Utrecht ende 

Woerden'. Het Cerverscopse zandpad verbond namelijk een in 1604/1607 aangelegd en 

later verbreed zandpad tussen Utrecht en Woerden met het reeds genoemde en nog te 

bespreken zandpad tussen de stad Utrecht en Oudhuizen. 

Het zandpad in Gerverscop werd midden op de rijweg aangebracht, waaraan de boer

derijen stonden. Dit gebeurde ook op de uitweg naar het westen, die hier Buitendijk 

werd genoemd. Om het zandpad te beschermen tegen beschadigingen door niet in de 

buurt thuishorende voerlieden en ruiters werd de rijweg met toestemming van de be

woners aan beide einden afgesloten met draai- of slagbomen. Deze maatregel was ge

oorloofd, omdat de Gerverscopsedijk geen heerweg, maar een buurweg was •". 

Ook voor de onderlinge communicatie van de plattelandsbewoners was een zandpad 

van groot belang. Daarop wezen schout, gerecht, gemene buren en opgezetenen van 

Lopik in hun verzoekschrift aan de ambachtsheer, het kapittel van St. Marie, om een 

zandpad te mogen aanleggen langs de weg van Utrecht naar Schoonhoven tussen de 

Vuyckebrug of Fuikebrug (ten oosten van het dorp Lopik en ten noorden van het dorp 

Jaarsveld) en het dorp Cabauw. Over de kade langs de zuidzijde van de Lopikerwetering 

liep toen reeds een zandpad. De weg langs de noordzijde van het water, waaraan de 
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boerderijen en woonhuizen stonden, was bij regenachtig weer en in de winter zo 'diep' 

(modderigen bedekt met plassen), dat het onmogelijk was deze op een gewone manier 

te voet of ze If s te paard te'passeren'. Op dit verzoek werd in 1693 gunstig beschikt1'. 

Tot de lokale zandpaden kan tevens worden gerekend het zandpad langs de Kromme 

Rijn tussen Utrechten de Broekerbrug over de Langbroekerwetering bij Odijk. Dit zand

pad (een jaagpad) werd door de stad in 1663/64 aangelegd ten behoeve van de inwo

ners van Over- en Neerlangbroek, die met hun schuiten fruit en andere producten naar 

de stad vervoerden. Ook paarden en vee mochten over dit zandpad worden geleid. Voor 

het gebruik werd weggeld (tol) geheven. De tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede va

rende schippers, die gebruik maakten van dit zandpad, moesten eveneens weggeld 

betalen i3. Een gedeelte van dit zandpad wordt tegenwoordig nog benut als wandelpad. 

Zandpaden van plaatselijk belang kwamen niet alleen voor op het Utrechtse platte

land, maar ook in de naaste omgeving van de steden. Zo liet de Utrechtse vroedschap 

kort voor 1640 een zandvoetpad aanleggen tussen de laanbomen op de buitenbermen 

van de Singels rondom de stad 'tot gerief van de burgers ende inwoonders der zelve 

(stad) ende vrijheyt van dien'34. 

Het zandpad tussen Utrecht en Harmeien 

Het zandpad tussen Utrecht en Harmeien is niet alleen voor het voetgangersverkeer 

BI Goudsebrug of Schinkelbrug 

B2 Goudsebrug of Hogebrug 

B3 Heycopperbrug 

IM Meernhrug 

B5 Brug van de Landscroonkamer 

B6 Brug in Harmeien 

KI Kromte bij Jaffa 

K2 Grote Kromte bij 't Oog in At 

SI Schut bij de Catharijnepoort 

Stad Utrecht 

r<^n,,/, De Meern stadsdam l o . g i o A t ^ l ^ Buiten de Catharijnepoort 

Nijerëlt ^ " 5 w i r > — O met brug « „ „ s l e ï o o n , 

[2] Storm van Leeuwen 2000 
B& B3 (iutlf Rijih rui l.ruke Rijn Oude Hofstede 

Schetskaartje van de belangrijke vaarwateren ten westen van de stad Utrecht en de daarin voorkomende kunstwerken. Tekening 

doorJ.W. Storm van teeuwen. 
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van belang geweest, maar ook en vooral voor de binnenvaart. Het is dan ook als een 

onderdeel van een ingrijpend verbeteringsplan voor het ernaast gelegen vaarwater en 

niet als een afzonderlijk project door de Staten en de stad Utrecht in 1604 uitgevoerd ". 

Het deed aanvankelijk uitsluitend dienst als voetpad voor voetgangers en voor schip

pers, die hun vaartuigen vanaf de wal te voet voorttrokken of voortduwden. 

Voor een goed begrip van de vroegere situatie is het gewenst eerst een beschrijving te 

geven van de toendertijd in gebruik zijnde vaarwegen tussen Utrecht en Harmeien. Het 

hierbij behorende schetskaartje 2 omvat o.a. de volledige vaarroute door de Vleutense-

wetering en de Oude Rijn, waarlangs het zandpad naar Harmeien zou worden aange

legd. Vervolgens zullen de aanleg, de later aangebrachte verbredingen, alsmede de 

schouw van het zandpad Utrecht-Harmeien worden behandeld. 

Als aanhangsel van dit tweede deel zal iets worden gezegd over het zandpad, dat ooit 

tussen de stad en de Oude Hofstede (bij de voormalige herberg 't Hommeltje of Den 

Hommel) heeft bestaan. 

De Oude Rijn als vaarwater in het begin van de 17e eeuw 

Tussen Utrecht en Harmeien bestonden twee vaarwegen. Beide begonnen met de Vleu-

tensewetering bij de Catharijnepoort. Deze wetering stond met een brug in de singel 

(de latere Smakkelaarsbrug) in verbinding met de Stadsbuitengracht en daarmee met 

de Oudegracht binnen de stad. Aan het begin van de Vleutensewetering was een schut 

aangebracht. Dit was een sluis, bestaande uit een hefdeur of schotdeur, die met een 

windas tussen de stijlen van een gebint opgehaald of neergelaten kon worden; als de 

schotdeur was opgewonden konden kleine vaartuigen er met gestreken of zonder mast 

onderdoorvaren. 

De meest gevolgde vaarroute tussen Utrecht en Harmeien (en verder westwaarts) be

stond uit het oostelijke gedeelte van de Vleutensewetering vanaf de stad tot iets voor 

• .^afai j " 

IP"*; -
De herberg Jaffa met de schutsluis in de Vleutensewetering, gezien vanuit het zuidwesten. Tekening van J. van Hiltrop (1782). Op 

deze plaats moesten de voetgangers, die gebruik maakten van het zandpad naar Oudhuizen, het water oversteken. HUA, TA W 

3.14. 
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de vroegere Kusendam (de latere sluis bij Jaffa) en het tegenwoordig nog steeds Oude 

Rijn geheten vaarwater langs de huidige Billitonkade. Bij het omstreeks 1671 gebouwde 

buitenhuis 't Oog in Al sloot het met een grote bocht aan op een bevaarbaar gebleven 

gedeelte van een restgeul van de Oude Rijn. Van hier af volgden de schippers de Oude 

Rijn (thans Leidse Rijn) langs De Meern naar Harmeien. De andere vaarroute liep vanaf 

de stad door de Vleutensewetering en de Alendorperwetering in Vleuten tot aan de 

Oude Rijn ter hoogte van de ridderhofstad Nijevelt. Daar waren de twee wateren ge

scheiden door de Nijeveldsedam, die was voorzien van een overtoom. Van hier af volg

de men weer de Oude Rijn naar Harmeien. 

De Kusendam, die zijn naam ontleende aan de 'kusen' of palen, waarmee hij was opge

bouwd, vormde een scheiding tussen het stadswater en het lager staande water in het 

westelijke deel van de Vleutensewetering. In dat opzicht was de Kusendam de evenknie 

van de ten zuiden ervan gelegen Stadsdam in de Oude Rijn ten oosten van De Meern. 

Evenals de dammen in andere grotere vaarwateren was de Kusendam voorzien van een 

overtoom. Omstreeks 1635 bouwde de stad op deze plaats een verlaat (schutsluis met 

twee schutten of schotdeuren), dat enige tijd later werd vervangen dooreen schutsluis 

met stenen sluishoofden en puntdeuren. Zoals meestal gebeurde bij dammen en slui

zen in belangrijke vaarwateren, werd hieraan de noordzijde van de Vleutensewetering 

een herberg gevestigd met de naam Jaffa. Sindsdien sprak men van de Sluis bij Jaffa. 

Zoals gezegd, boog het vaarwater voor de Kusendam af naar het zuiden. Deze bocht 

tussen de Vleutensewetering en de Oude Rijn werd door de schippers de Kromte (Ki op 

schetskaartje 2) genoemd. De volgende bocht bij het latere buitenhuis 't Oog in Al heet

te eveneens de Kromte. Soms sprak men in het tweede geval van de Grote Kromte (K2), 

hetgeen ter onderscheiding van de vorige Kromte een betere benaming is. 

Aan de noordzijde van de Grote Kromte kruiste de Oude Rijn de Goudseweg, later onder 

andere Herenweg geheten. Deze heerweg liep vanaf de voorstad Buiten de Catharijnepoort 

- gewoonlijk afgekort tot Buiten Catharijne - via de tegenwoordige Everard Meysterlaan, de 

Hogeweidsedijk en de Groenedijk 

over de Hogewoerd naar De Meern. 

Ter plaatse van de kruising met de 

Oude Rijn was een stenen brug 

gebouwd met de naam Goudsebrug, 

Hogebrug of Krommebrug (B2). 

De Heldamsluis ten oosten van het dorp 
Harmeien, gezien vanuit het oosten. Links 
op de voorgrond de Oude Rijn (nu Leidse 
Rijn), rechts de Zandweg (het voormalige 
zandpad tussen Utrecht en Harmelen). In de 
Zandweg ligt de brug over de naar het noor
den afslaande Heycop. Links de vroegere 
sluiswachterswoning, toendertijd café. 
Rechts de latere sluiswachterswoning. Foto 
auteur, 1958. 
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Ten westen van de bebouwing van de voorstad Buiten Catharijne bevond zich terzelf

der tijd eveneens een Goudsebrug (Bi). Deze stenen brug over de Vleutensewetering 

verbond een noord-zuid lopend gedeelte van de Goudseweg met de Vleutenseweg aan 

de noordzijde van de wetering. Een andere hiervoor veel gebruikte naam was 

Schinkelbrug, omdat het noord-zuid lopende stuk van de Goudseweg Schinkeldijk heet

te ". Ook het stuk van de Goudseweg tussen de Groenedijk en de latere Zandweg in De 

Meern (nu gedeeltelijk Woerdlaan) noemde men Schinkeldijk. De Goudseweg werd in 

1664 bij het graven van de Nieuwe Leidsevaart (nu Leidse Rijn) tussen de Catharijne-

poort en de Grote Kromte doorsneden. Daarvoor in de plaats legde de stad de nu nog 

bestaande Groeneweg naar de Vleutenseweg aan. 

Vanaf de Grote Kromte volgde de vaarroute de tegenwoordige Leidse Rijn langs de 

Oude Hofstede, waarvoor in de plaats in 1803 het buitenhuis Welgelegen zou worden 

gebouwd, naar de Stadsdam. Deze dam, die ook Eerste Dam, Voornsedam of Oudenrijn-

sedam werd genoemd '"vormde een pendant van de Kusendam. Oostelijk van de Stads-

dam stond het stadswater hoger dan het boezemwater aan de andere zijde. De 

Stadsdam moet al vóór 1385 hebben bestaan. In dat jaar verwierven Heycop en enige 

andere gerechten ten zuiden van de Oude Rijn het recht om een uitwateringsvliet aan 

te leggen langs Kockengen naar de Vecht bij Breukelen '8. Daarbij maakte men onder 

andere gebruik van een gedeelte van de Oude Rijn tussen de Stadsdam en de stroomaf

waarts gelegen vroegere Heldam. De uitwateringsvliet begon iets westelijker dan de 

Stadsdam, namelijk bij de Heycopperbrug (bij de Meentweg in De Meern). Dit deel van 

de Oude Rijn heeft lange tijd Heycop geheten. Tussen de Heldam en Harmeien behoor

de de Oude Rijn tot de boezem van het heemraadschap Bijleveld, dat de in het eerste 

deel genoemde uitwateringsvliet de Bijleveld beheerde. Tegenwoordig maken deze 

twee stukken van de Oude Rijn deel uit van de Leidse Rijn. Vanaf de Haanwijkersluis ten 

westen van Harmeien is de naam Oude Rijn behouden gebleven. 

In het eerste deel is reeds vermeld, dat de waterdiepte in de Oude Rijn vaak te wensen 

overliet. Het Hof van Utrecht kreeg in de 16e eeuw veel klachten van schippers, die tus

sen Utrecht en Woerden en verder stroomafwaarts naar Leiden en terug voeren. Naar 

aanleiding daarvan vaardigde het Hof van Utrecht tussen 1531 en 1581 verschillende 

ordonnanties uit, teneinde de Oude Rijn beter bevaarbaar te maken. Daartoe werden de 

Vleutensewetering tussen de stad Utrecht en de Kromte bij de Kusendam, alsmede de 

Oude Rijn tot aan de Haanwijkerdam - dit was het Stichtse gedeelte van de Oude Rijn -

uitgediept. Voorts moesten de gebruikers van particuliere bruggen en van hoofdelingen 

(particuliere bruggen met een los brugdek) de doorvaartwijdte ervan verruimen " . Het 

uitdiepen werd aanbesteed door de provinciale overheid. De kosten kwamen voor reke

ning van de stad Utrecht, van de eigenaren of gebruikers van de aan weerszijden van het 

water gelegen landbouwgronden en erven, benevens van de dorpen en gerechten, waar

van de inwoners gebruik maakten van het vaarwater. Voorts werd het onderhoud, waar

over grote onzekerheden bestonden, geregeld en schriftelijk vastgelegd. 
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Buiten de Catharijnepoort 

Oude Rij", ntt l.eïdse Kipi 
Oude Hofstede 

[3] Slorm van Leeuwen 2000 

Schetskaartje van het zandpad tussen Utrechten Harmeien. Tekening doorJ.W. Storm van Leeuwen. 

Ondanks deze maatregelen moest de gehele vaarweg tussen de stad Utrecht en de 

Haanwijkerdam in 1603 wederom onder handen worden genomen '". Deze verbetering 

van het vaarwater heeft geleid tot de aanleg van het zandpad langs de Vleutensewete-

ring en de Oude Rijn. Dit was in het gewest Utrecht het eerste zandpad met een dubbe

le functie: voetpad voor de bewoners en trekpad (voor mankracht) voor de schippers. 

Het zandpad Utrecht-Harmeien 

Tijdens de verbeteringswerkzaamheden aan de Vleutensewetering en de Oude Rijn 

vatte men het plan op om daarlangs een zandpad aan te leggen. In 1604 stelden Gede

puteerde Staten van Utrecht aan de magistraat van Utrecht voor 'tot gerieff van de pas

serende man' langs het vaarwater tot aan Harmeien een 'santcay' te maken ". Ter ver

duidelijking zij hier vermeld, dat tot aan het dorp Harmeien beide oevers van de Oude 

Rijn Stichts grondgebied waren. Tussen het dorp en de Haanwijkerdam lag de zuidelijke 

oever in Utrecht, de noordelijke in Holland. 

Het zandvoetpad is inderdaad in dat jaar aanbesteed. Het kreeg een kruinsbreedte van 

vijf voet. In tegenstelling tot de eerder uitgevoerde verbeteringswerken werden de kos

ten van de verbetering van het vaarwater en die van de aanleg van het zandpad met de 

daarmee samenhangende voorzieningen verdeeld tussen de provincie en de stad. Voor 

rekening van de stad kwam het gedeelte tot aan de Stadsdam, de Staten bekostigden 

het gedeelte tussen de Stadsdam en Harmeien. De Stadsdam lag weliswaar buiten de 

Stadsvrijheid, maar vormde van oudsher een duidelijke grens van de waterstaats- en 

scheepvaartbelangen van de stad Utrecht. 

Nog in hetzelfde jaar 1604 vaardigden de Staten een ordonnantie uit, waarin voor

schriften werden gegeven voor het gebruik en het onderhoud van het zandpad ^. Dit 

mocht alleen te voet worden gebruikt. De schippers werden niet speciaal genoemd; 

/ . A. S TO S M VAK LEEUWEN I I RI ( I I TS F Z A N D P A D K . N l \ [)E 7 I \ I s I 11. \ I IE EEL w 



«ïiU'r 

Gezicht op de stad Utrecht vanuit het westen. Gravure door H. Verstralen (detail) (ca. 1600). Links de voorstad 

Buiten Catharijne. Links vooraan de Tweede Stenenbrug waar zowel het zandpad naar Harmeien als het 

zandpad naar de Oude Hofstede begonnen. HUA, TA Ba 25. 

dezen konden als voorheen hun vaartuigen voorttrekken of voortduwen vanaf de wal, 

waar nu het zandpad liep. Het was uitdrukkelijk verboden met paarden op het zandpad 

te rijden of deze daaroverte leiden; er mocht evenmin vee over worden gedreven. In de 

ordonnantie waren geen aanwijzingen gegeven over het tracé van het te maken zand

pad. Blijkbaar was het vanzelfsprekend, dat het al aanwezige trekpad zou worden 

gevolgd. Hierdoor heeft later onzekerheid bestaan over het precieze tracé van het oos

telijke gedeelte van het zandpad. Wel was het beginpunt van het zandpad in de voor

stad Buiten Catharijne bekend. Dit lag bij de zogenaamde Tweede Stenenbrug over de 

Vleutensewetering 'daer men over naer Luchtensteyn gaet' " . Bij deze brug begon ook 

een voetpad naar de Oude Hofstede. Dit liep eerst zuidwaarts langs de herberg 

Luchtensteyn en vervolgens naar de Oude Hofstede (zie later). 

Door de bebouwing van de voorstad liep reeds in 1501 een steenweg " . Waarschijnlijk 

was het gehele stuk weg tussen de brug voor de Catharijnepoort en de aan de westzij

de van Buiten Catharijne staande Doofpoort geplaveid met veldkeien, vermoedelijk uit 

de Heuvelrug '\ Er lagen in die tijd binnen de bebouwing van Buiten Catharijne vier ste

nen bruggen over de Vleutensewetering. Buiten de bebouwing bevond zich, eveneens 

over de Vleutensewetering, de eerder genoemde Goudsebrug of Schinkelbrug. Met het 

oog op de aanwezige bebouwing tussen de Steenweg en de Vleutensewetering moet 

het zandpad vanaf de Tweede Stenenbrug tot bij de Kusendam langs de zuidzijde van 

die wetering hebben gelopen. Op de plaats van het zandpad is later de Blekerskade 

gekomen, die na de demping van de Vleutensewetering in de 20e eeuw bij de 

Vleutenseweg is getrokken 
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De voorstad Buiten Catharijne, gezien vanuit het westen. Gravure van Steven van Lamsweerde (detail) (1657). Links van het midden 

de ruïne van de Doof poort, rechts de Vleutenseweg met daarlangs de Vleutensewetering, aan de overzijde van het water het zand

pad naar Harmeien. Op de voorgrond het begin van het zandpad naar Oudhuizen met hek. HUA, TA Ba 50 (A-B). 

Deze veronderstelling wordt bevestigd door een bewaard gebleven aantekening in de 

schouwcedule (register van tijdens de schouw opgetekende vonnissen) die was ge

maakt, toen de Oude Rijn en de Vleutensewetering na de verbeteringswerken voor de 

eerste maal in 1605 werden geschouwd46. Het schouwvoerende college, bestaande uit 

de schout van de stad Utrecht als watergraaf en twee leden van het gerecht (dit was 

een ander schouwcollege dan dat van het zandpad) bevalen toen vier met name 

genoemde blekers om hun aan de waterkant staande bomen om te hakken. De blekerij

en met hun bleekvelden of bleken bevonden zich alleten zuiden van de Vleutensewete

ring, die grotendeels achter de zuidelijke strook van de bebouwing liep47. De knecht van 

één van de blekers merkte toen op: 'Als men een hondt slaen wil vijnt men haest (spoe

dig) een stock'. 

Deze opmerking heeft wel effect gehad. De secretaris, die gewoonlijk bij de schouw 

aanwezig was, noteerde later in de marge: "t Is abuys van de boomen soe d'ordonnan-

tie alleen spreekt van de boomen op de dijck ende aen decant van de riviere gestelt'. De 

secretaris doelde op de ordonnantie van 1604; in artikel 19 was bepaald, dat niemand 

de dijken (rijwegen) aan weerszijden van het vaarwater aan de waterkant mocht bepo-

ten en dat reeds aanwezige wilgenbomen of wilgenstoven (knotwilgen) moesten wor

den verwijderd. Van deze bepaling waren alleen de opstallen (waterkeringen) van de 

heemraadschappen Heycop en Bijleveld uitgezonderd. Langs de zuidzijde van de Vleu

tensewetering lag geen rijweg, zoals de Vleutenseweg aan de overzijde van de wete

ring, maar het pas aangelegde zandpad naar Harmeien. De blekers hoefden hun bomen 

niet om te hakken, hoewel dat voor een goed gebruik van het zandpad als trekpad wel 

gewenst zou zijn geweest. 
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Dat het zandpad tussen de Goudsebrug of Schinkelbrug en de Kromte (Ki) eveneens 

langs de zuidzijde van de Vleutensewetering heeft gelopen, blijkt uit twee resoluties 

die ruim zestig jaren later door de vroedschap werden genomen4*. Daarin is sprake van 

landerijen langs de zuidzijde van het zandpad, die oorspronkelijk uitweegden op de 

Goudseweg. Na de aanleg van de Nieuwe Leidsevaart tussen de Grote Kromte en de 

stad moesten deze percelen land op een andere wijze worden ontsloten. Dit gebeurde 

door de bouw van een houten brug over de Vleutensewetering naar de Vleutenseweg. 

Tussen de Vleutensewetering en de Grote Kromte was het zandpad vrijwel zeker aan

gebracht aan de oostzijde van het vaarwater Oude Rijn, dus op de plaats van de huidige 

Billitonkade. Vanaf de Grote Kromte werd de zuidelijke oever van de Oude Rijn tot aan 

de Stadsdam gevolgd. Op dit traject, waar zich van oudsher een onbezand trekpad 

moet hebben bevonden, sloot het omstreeks 1608 bezande voetpad tussen de Tweede 

Stenenbrug en de Oude Hofstede (waarover later meer) via de Galecopperdijk aan op 

het zandpad naar Harmeien. 

Vanaf de Stadsdam liep het zandpad langs de noordelijke oever van de Oude Rijn langs 

het dorp De Meern tot aan de Heldam. Van daar af volgde het tracé de zuidzijde van de 

Oude Rijn tot aan de brug in Harmeien. 

Glinten, bruggen en bomen 

Ter bescherming van het zandpad waren op het traject Stadsdam-Heldam op verschil

lende plaatsen afscheidingen met glinten of palen aangebracht. Glinten waren hekken 

van in de grond geslagen palen, waaraan horizontale sparren of staken waren beves

tigd. De sparren vormden een versperring voor paarden en vee. De glinten konden ook 

worden aangebracht om vee vanuit het naastgelegen land te keren als er geen weg-

sloot aanwezig was. De palen (ook zonder sparren) verhinderden voerlieden met hun 

Leegniecoop bij de Haar, ij6i. Gewassen penseeitekening in grijs door PJ. van Lienden, gezien vanuit het zui

den. Links op de tekening een hogeboom (kwakel) over de Bijleveid in het later te behandelen zandpad tussen 

Utrecht en Oudhuizen. Rechts de Haarkorenmolen en een ophaalbrug over de Heycop,die tussen de twee hui

zen noordwaarts heeft gestroomd. Op de voorgrond de Oudedijk, een kleiweg naar Kockengen. Museum 

Flehite, Amersfoort. 
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wagens het zandpad op te rijden. Langs nieuwe zandpaden, die bezijden de rijwegen 

waren aangelegd, groef men vaak een diepe greppel als afscheiding. Deze methode is 

in het Kromme Rijngebied veel toegepast, maar bij het zandpad tussen Utrecht en 

Harmeien mogelijk alleen plaatselijk langs het traject Heldam-Harmelen. 

De Stadsdam en de Heldam waren in die tijd elk voorzien van een overtoom met hou

ten rollen om de schuiten (damlopers) met behulp van een windas over de dammen te 

trekken. De dammen waren niet bestemd om daaroverte voet de andere oever te berei

ken. Toen deze tussen 1640 en 1645 werden veranderd in schutsluizen metstenen sluis-

hoofden en puntdeuren, waren er vermoedelijk reeds bijbehorende bruggen aanwezig. 

Vóór die tijd moesten de voetgangers en schippers gebruik maken van bestaande parti

culiere bruggen in de nabijheid van de dammen. Bij de Stadsdam lagen twee particulie

re bruggen, die op een landmeterskaartje van de omgeving van het huis te Voorn uit 

1554 zijn aangegeven ". Bij de Heldam kon men de Oude Rijn oversteken op de stenen 

brug van de Lantscroonkamer™. Later werden publieke bruggen bij de Stadsdam en de 

Heldam gebouwd, waarschijnlijk in 1625, toen men het zandpad verbreedde. Op deze 

verbreding zal nog worden teruggekomen. 

Het gedeelte van het zandpad, dat tussen de Heldam en Harmeien langs de zuidzijde 

van de Oude Rijn was aangelegd, werd in de ordonnantie van 1604 aangeduid met aus

sehen die Helmeulenvliet ende Harmelen', De vliet leidde het overtollige water van 

enige ten zuiden van de Oude Rijn gelegen polders naar de Helmolen. Deze windwater

molen was één van de drie molens, die het heemraadschap Bijleveld in 1485 op de zui

delijke oever van de Oude Rijn iets bewesten de Heldam bouwde 5I. Evenals de twee 

andere molens is de Helmolen intussen verdwenen. Het zandpad lag op dit traject 

waarschijnlijk voor een deel op perceeltjes land tussen de weg langs de boerderijen en 

het vaarwater. 

Volgens een door Marceles van Oort in 1609 getekend landmeterskaartje van een per

ceel land in het gerecht Bijleveld bij Harmeien, heette de weg langs de boerderijen 

Herenweg '2. De hier bedoelde weg was dus een openbare doorgaande rijweg of dito 

wagenweg. Tussen de Herenweg en het perceel land lag een sloot, vermoedelijk de oor

spronkelijke voorwetering van het ontginningsblok Bijleveld. Deze wegsloot is later 

gedempt en bij de weg getrokken. 

Een onderdeel van sommige zandpaden, waaraan veel aandacht werd geschonken, 

waren de voetbruggetjes over sloten en greppels die door het zandpad werden ge

kruist. Dergelijke situaties kwamen voor bij zandpaden die niet op, maar naast de rij

weg of in het veld waren aangelegd. Dit was op enkele plaatsen ook het geval met het 

zandpad tussen Utrecht en Harmeien. Zulke voetbruggetjes komen nog steeds voor en 

worden van oudsher 'bomen' genoemd. Van de als voetbruggetjes gebruikte 'bomen' 

over smalle sloten en brede greppels is de benaming 'hogebomen' afgeleid. Dit waren 

hooggelegen voetbruggen over bevaarbare watergangen, tegenwoordig meer bekend 

als kwakels. De gebruikers van de gronden, waardoor of waarlangs een door het zand-
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pad gekruiste sloot of greppel liep, waren verplicht voetbruggetjes aan te brengen en 

te onderhouden. Zij moesten daarvoor een sterke 'boom' (boomstam) aanbrengen en 

voorzien van een goede leuning. De bovenzijde van de boomstam diende vlak te wor

den gemaakt ter breedte van tenminste tien duimen (ca. 26 cm). Men mocht ook een 

stevige plank met de voorgeschreven breedte neerleggen. Indien de onderhoudsplichti

ge grondgebruiker na een waarschuwing in gebreke was gebleven, bracht de kameraar 

van het zandpad (de technisch opzichter, tevens beheerder van de geldmiddelen van 

het zandpad) de boom of de leuning aan op kosten van de overtreder. Het geldsbedrag 

van de kosten werd dan verhoogd met 50 % of, zoals men toen zei: 'met de derde pen

ning meer'. Dit was een gebruikelijke boete op nalatigheden bij waterstaatswerken. 

Indien de gebruiker insolvent was, werd het verschuldigde bedrag verhaald op de eige

naarvan de betreffende grond. 

De naam van de Hogeboomsbrug over de Hollandse IJssel in de provinciale weg tussen 

De Meern en Montfoort is eigenlijk een pleonasme. Deze vaste verkeersbrug verving in 

1934 de oude Hogeboomsbrug, een draaibrug, die iets westelijker lag. De naam was 

ontleend aan de vroegere hogeboom of kwakel, die op die plaats de door de rivier 

gescheiden gerechten Heeswijk en Achthoven van oudsher voor voetgangers verbon

den had. In 1645 ging deze hogeboom deel uitmaken van het toen aangelegde zand-

voetpad tussen de twee gerechten 53. Dit zandpad sloot in Achthoven aan op het in het 

derde deel te behandelen zandpad tussen De Meern en Montfoort en en daarmee op 

dat tussen Utrechten Harmeien. 

Verbredingen van het zandpad Utrecht-Harmeien 

Het zandpad langs de Oude Rijn vormde een belangrijke oost-westverbinding voor 

voetgangers en schippers. Zowel de plaatselijke bevolking als boden, panders, kame

raars en andere overheidsdienaren maakten daar dankbaar gebruik van. Niet alleen de 

economische ontwikkeling van Holland en daarmee die van Utrecht, maar ook de oor

logstoestand, waarin ons land toen verkeerde, vroegen echter om snelle en betrouwba

re verbindingen tussen deze twee gewesten, in het bijzonder voor het overbrengen van 

berichten. Reeds in 1619 was in een vergadering van de Staten-Generaal de wenselijk

heid uitgesproken om een zandweg tussen Holland en Utrecht te maken M. 

In oktober 1623 verzochten prins Maurits en de Raad van State aan de Staten van 

Holland met het oog op de oorlogssituatie maatregelen te treffen tot versterking van 

de defensie van hun provincie ". Naar aanleiding hiervan besloten de Staten in decem

ber 1624 (op dringend advies van de stadhouder) samen met hun collega's in Utrecht 

het zandpad langs de Oude Rijn tussen Utrecht en Woerden geschikt te maken voor het 

berijden met paarden gedurende de gehele winterperiode teneinde bij een eventuele 

invasie van de vijand zo spoedig mogelijk berichten te kunnen overbrengen %. 

Kort daarop, in januari 1625, ontvingen de Staten van Utrecht eenzelfde aanwijzing van 

prins Maurits betreffende het zandpad tussen Utrecht en Harmeien. Dit moest zowel 's 
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zomers als 's winters 'te poste ende te peerde' goed berijdbaar zijn. Mogelijk is deze 

opdracht bespoedigd geweest door een doorbraak van de Lekdijk Bovendams bij 't 

Waal (ten oosten van Vreeswijk) tengevolge van ijskaring op i januari 1624 (oude stijl). 

Hierdoor ontstonden ernstige overstromingen in het westen van Utrecht en het zuid

oosten van Holland. De Lopikerwaard en de Krimpenerwaard bleven toen evenwel 

droog. 

Hoe dan ook, de Staten van Utrecht ordonneerden in februari 1625 om het zandpad van 

vijf voet te verbreden tot acht voet en de bruggen hierbij aan te passen'. De verbredin

gen met inbegrip van het verplaatsen van de palen, glinten en andere afscheidingen 

zouden door de stad Utrecht (tot aan de Stadsdam) en de hoefslagplichtige gerechten 

(vanaf de Stadsdam) uitgevoerd en onderhouden worden. De werkzaamheden kwamen 

in 1626 gereed. Het gedeelte van het zandpad tussen de Vleutensewetering bij de 

Kusendam en de Grote Kromte is toen waarschijnlijk provisorisch of in het geheel niet 

verbreed; in die tijd werd namelijk het later te noemen zandpad tussen de stad en de 

Oude Hofstede eveneens tot acht voet verbreed. In 1650 werd het overgeslagen stuk 

van de Oude Rijn na herhaalde klachten van de schippers op last van Gedeputeerde 

Staten afdoende verbeterd. Hierop zal nog worden teruggekomen. 

Driejaren na de verbreding in bewees dit zandpad als onderdeel van de verbinding met 

Holland zijn diensten. In 1629 vielen Spaanse troepen de Veluwe binnen. Omdat men 

een op Holland gerichte aanval vreesde, besloten de Staten-Generaal na herhaalde uit

nodigingen van de stadsregering van Utrecht de vergaderingen tijdelijk naar deze stad 

te verplaatsen. Maar reeds in augustus van hetzelfde jaar verlieten de vijandelijke troe

pen de door hen bezette stad Amersfoort; in oktober daaraanvolgend trokken zij zich 

uit de Veluwe terug ,s. Overigens bleek het verbrede zandpad niet geheel te beantwoor

den aan het gestelde doel. In 1630 en 1631 werd de op de zuidelijke oever van de Oude 

Rijn gelegen Herenweg tussen de Meembrug en Harmeien door Gedeputeerde Staten 

van Utrecht bestraat5'. 

In De Meern sloot de 'straatweg' genoemde heerweg aan op de Goudseweg naar 

Utrecht; daarvan werd het gedeelte tussen de Meernbrug en de Woerdlaan (toen 

Schinkeldijk geheten) waarschijnlijk gelijktijdig bestraat. De aanleg van deze straatweg 

heeft overigens geen invloed gehad op het gebruik van het langs de waterkant lopende 

zandpad tussen de Helmolen en Harmeien als trekpad en later als jaagpad. 

De kosten van de aanleg van de straatweg kwamen ten laste van de Generaliteit en 

werden in mindering gebracht van de door de Raad van State vastgestelde geldelijke 

bijdrage (quote) van de provincie Utrecht in de gemeenschappelijke defensiemaatrege-

len. Ook andere werkzaamheden en maatregelen, die verband hielden met de geza

menlijke landsverdediging, vielen hieronder, zoals het herstellen van de zandpaden 

tussen Utrecht en De Vaart (Vreeswijk)'" en tussen de Nieuwersluis en de Hinderdam 

bij Nigtevecht'•'. Beide zandpaden waren bij het opwerpen van schansen over grote 

lengten vergraven. Voorts behoorden daartoe het afbreken en weer opbouwen van alle 
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Vechtbruggen tussen Utrecht en de Hinderdam ',: en de brug te Jutphaas''', benevens 

het uitkeren van schadevergoedingen aan 31 schippers, van wie de vaartuigen gevor

derd waren geweest voor het samenstellen van een tijdelijke schipbrugoverde Lek tus

sen De Vaart en Vianen". 

Een andere eerder aangestipte verbreding van het zandpad tussen Utrecht en Harme

ien betrof het gedeelte langs de Oude Rijn tussen de Vleutensewetering en de Grote 

Kromte bij de Goudsebrug of Hogebrug. In 1650 diende een aantal schippers, varende 

tussen Utrecht en Leiden, een verzoekschrift in bij de Staten van Utrecht, waarin zij 

wezen op verschillende onvolkomenheden van de vaarweg tussen Utrecht en Harme

ien. Naar aanleiding daarvan ordonneerden Gedeputeerde Staten het zandpad tussen 

de Vleutensewetering en de Goudsebrug of Hogebrug zodanig te verbeteren, dat het 

als trekpad zou kunnen worden gebruikt. Daartoe zou een strook land ter breedte van 

anderhalve roede moeten worden afgegraven. Ook diende een kwakel te worden 

gebouwd over de Vleutensewetering tussen het verbrede zandpad en de Vleutense-

weg. Voor zover bekend zijn deze werken inderdaad door de stad Utrecht uitgevoerd ". 

In de ordonnantie van 1625 kwam de bepaling, dat niemand het zandpad te paard 

mocht berijden, te vervallen. Het verbod bleef gehandhaafd voor aangestaarte paarden 

(aanstaarten = de kop van een volgend paard aan de staart van het voorgaande paard 

vastbinden). Deze ordonnantie werd in 1682 herzien en aangevuld61'. De belangrijkste 

wijziging was, dat niemand met wagens of andere rij- en voertuigen op het verbrede 

zandpad mocht rijden met uitzondering van de prins van Oranje met zijn gevolg en 

bedienden. De verbodsbepaling gold evenmin voor landbouwers, die tijdens de oogst-

werkzaamheden op hun land aan de overzijde van de Oude Rijn moesten wezen. Ook 

degenen die in het bezit waren van een schriftelijke vergunning mochten het zandpad 

als rijweg gebruiken. Tot de vergunninghouders behoorden onder anderen de eigena

ren van verschillende ridderhofsteden in Vleuten, zoals die van het huis Den Engh, het 

huis te Vleuten en het huis Bottesteyn. Deze kasteelheren hadden daartoe speciale, 

niet-openbare 'lanen' laten aanleggen door de Vleuterweide naar, zoals dat later was 

omschreven, "t sandpad van de Leydsevaart' (nu Zandweg geheten) '•'. 

Schouw en onderhoud van het zandpad 

Een belangrijk bestanddeel van het besluit tot de aanleg van een zandpad was de rege

ling van de schouw (periodieke inspectie) en van het onderhoud. Dit gold zowel voor de 

organen die het zandpad beheerden als voor de plattelandsbewoners die het persoon

lijk of gerechtsgewijs moesten onderhouden. De schouw en de naschouw van het zand

pad, die elk meestal tweemaal per jaar werden gevoerd, vonden niet gelijktijdig plaats 

met die van het ernaast gelegen vaarwater. Ook de samenstelling van de schouwvoe-

rende colleges was verschillend. Het zandpad werd geschouwd door twee leden van 

Gedeputeerde Staten, één van de burgemeesters van de stad Utrecht en de ambachts

heer van Harmeien. Zij werden vergezeld door de kameraar van het zandpad. Tijdens de 
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Caerte van de Vrijheyd der stadt Utrecht 

volgens de decisie van 1539 door Caspar 

Specht (detail), 1696. Het noorden is linksbo

ven. Op de linkerhelft is het zandpad naar 

de Oude Hofstede vanaf tubbenes bij de 

Croeselaan getekend. HUA, TA Ab 81. 

schouw maakte deze de nodige 

aantekeningen, terwijl hij tevens 

de boetes en andere vonnissen 

schriftelijk vastlegde. Dit zandpad 

vond men, evenals andere interlo

kale hoofdzandpaden, blijkbaar 

belangrijk genoeg om zo'n zwaar 

schouwvoerend college samen te 

stellen. 

Evenals bij waterkeringen, hoofd

watergangen en wegen het geval 

was, ging de instandhouding van 

publieke zandpaden de gehele 

daarvan afhankelijke gemeen

schap aan. Het zandpad tussen 

Utrecht en Harmeien, met inbegrip van de daarin voorkomende niet-particuliere brug

gen en van de plaatselijk aangebrachte greppels, palen, glinten en andere afscheidin

gen, moest daarom worden onderhouden door de stad Utrecht en door de als belang

hebbend beschouwde gerechten buiten de Utrechtse stadsvrijheid. De stad Utrecht 

was verantwoordelijk voor het gedeelte binnen de Stadsvrijheid (eigenlijk tot aan de 

Stadsdam), het overige gedeelte werd verhoefslaagd, dat wil zeggen in slagen of vak

ken verdeeld. Het bestanddeel 'hoef' was afgeleid van hoeve. Daaraan dient men vol

gens Beekman de oorspronkelijke betekenis van het bij een hofstede behorende land te 

hechten68. Het hoefslagplichtige gebied buiten de Utrechtse stadsvrijheid omvatte uit

sluitend gerechten binnen het toenmalige Sticht van Utrecht. Het besloeg niet alleen 

de naaste omgeving van het zandpad, maar strekte zich westwaarts uit tot en met 

Zegveld en Zegvelderbroek, alsmede de thans tot Zuid-Holland behorende Lange 

Ruigeweide ten westen van Woerden. De bewoners van die gerechten bezochten van 

oudsher regelmatig de markten te Utrecht. Ter verduidelijking van de aanbesteding 

van een slag van dit zandpad door twee onderhoudsplichtige gerechten kan het vol

gende voorbeeld dienen. 

Op 7 oktober 1607, kort voor de najaarsschouw van het zandpad, besteedden de gerech

ten Vleuten en Themaat hun gezamenlijke slag ter lengte van 250 roeden s' aan om dit 

te bezanden en de laagten aan te vullen. De langs het zandpad aanwezige palen en 

glinten waren buiten het bestek gelaten; die zouden door de gerechten zelf worden 
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hersteld. De aannemer moest het zandpad onderhouden tot aan de eerste najaars-

schouw, die op 20 oktober of enige dagen later gevoerd zou worden. De betaling zou in 

twee termijnen geschieden, de eerste helft binnen een maand na de eerste schouw, de 

tweede helft 14 dagen daarna, als de naschouw (dit was dus tevens de eindoplevering) 

had plaatsgevonden '". 

In het algemeen konden de per gerecht gemaakte kosten voor onderhouds- en herstel

werkzaamheden aan interlokale hoofdzandpaden in de 17e eeuw en later op twee ma

nieren worden doorberekend aan de inwoners: 

a) als omslag morgen-morgensgewijs over het gehele gerecht 

b) als onderdeel van de dorpslasten "'. 

In het eerste geval sprak men van reële (= zakelijke) lasten, in het tweede van rurale of 

rusticale en personele lasten. Beide methoden vonden toepassing in de desbetreffende 

gerechten. Deze twee regelingen golden uiteraard niet voor interlokale hoofdzandpa

den die door de Staten van Utrecht of door de steden waren aangelegd en werden 

onderhouden. Op deze zandpaden werden gabellen of weggelden (tolgelden) geheven 

om de kosten van aanleg, herstel en onderhoud te bestrijden. Het onderhoud van de 

lokale zandpaden berustte gewoonlijk bij de aanwonende huisluiden (boeren). 

Het zandpad Utrecht-Oude Hofstede 

Ofschoon het zandpad tussen Utrecht en de Oude Hofstede (bij de latere herberg 't 

Hommeltje) oorspronkelijk geen deel uitmaakte van het in 1604 aangelegde zandpad 

tussen Utrecht en Harmeien, heeft het er wel nauw mee samengehangen. Dit gold 

zowel de ligging als het gebruik ervan. Dit zandpad liep niet langs vaarwater, zodat het 

als trekpad voor schippers geen dienst kon doen. Wel was het voor voetgangers een 

belangrijke verbinding met het zandpad langs de Oude Rijn en later voor postiljons van 

afin 
Buiten Catharijnc^J? 

:htenstey 

Vermoedelijk tracé van het zandpad tussen Utrecht en de Oude Hofstede. Ondergrond: Topografische kaart 

1:25.000, toestand 1854 (uitgave 1855). Het noorden is boven. Het gedeelte tussen de herberg Luchtensteyn en 

de tegenwoordige Croeselaan is een theoretische benadering. Tekening doorJ.W. Storm van Leeuwen. 
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en naar Holland. Voor dit laatste doel werd het in 1625 gelijktijdig met het zandpad 

naar Harmeien verbreed; sindsdien vormde het daarmee één geheel. Het is om deze 

redenen, dat de korte maar belangwekkende historie van dit zandvoetpad op deze 

plaats zal worden verhaald. 

Omstreeks 1608 liet de Utrechtse vroedschap een bestaand voetpad tussen de voorstad 

Buiten Catharijne en de Oude Hofstede bezanden met een breedte van vijf voet"2. Het 

voetpad begon van oudsher bij de Tweede Stenenbrug of Luchtensteynsebrug over de 

Vleutensewetering, liep eerst zuidwaarts voorbij de herberg Luchtensteyn en vervol

gens westwaarts langs de Verloren Boomgaard door het buitengerecht 't Lijnpad. De 

Verloren Boomgaard werd zo genoemd, omdat de op dat perceel staande vruchtbomen 

kort na de bouw van het kasteel Vredenburg (begonnen in 152g) om militaire redenen 

door de Spaanse bezetter waren gerooid 73. Het voetpad ging langs de hofstede 

Lubbenes, kruiste daar de naar de Tolsteegpoort leidende rijweg 't Lijnpad of Kerreweg 

en kwam tenslotte in het gerecht Papendorp. Het pad eindigde bij de Oude Hofstede op 

het noordelijke stuk van de Calecopperdijk (de tegenwoordige Willem Pijperlaan). Daar 

sloot het aan op het zandpad naar Harmeien. 

De boerderij de Oude Hofstede stond op de plaats, waar later het buitenhuis 

Welgelegen zou worden gebouwd. De hofstede was eigendom van de abdij van St. 

Paulus te Utrecht en werd met het bijbehorende land gepacht door Johan Cornelissen 

van Wijckerslooth. In 1608 had deze Van Wijckerslooth het onderhoudswerk aan het 

zandvoetpad gedurende 8 of g jaren van de stad aangenomen. Daarna, dus omstreeks 

1616/1617, was het onderhoud van het gedeelte binnen de Stadsvrijheid door de vroed

schap toegewezen aan de gebruikers van de landen die aan het zandpad grensden. 

Volgens zeggen van Jan Cornelissen, die in de vergadering van de vroedschap was 

opgeroepen, hadden deze grondgebruikers het onderhoud zonder tegenspraak ver

richt. 

In 1625 liet de vroedschap het zandpad met drie voet verbreden tot acht voet. 

Ongetwijfeld gebeurde dit na een lastgeving van prins Maurits, zoals terzelfdertijd ook 

was gedaan met het zandpad naar Harmeien. Op deze wijze ontstond een kortere ver

binding tussen de stad en Harmeien. Op geen van beide zandpaden mochten wagens 

rijden; ten overvloede had de vroedschap op de grens van de Stadsvrijheid een afsluit-

boom geplaatst. De verbreding tot acht voet vond niet zonder problemen plaats. Bij de 

schouw in 1626 bleek het zandpad binnen de Stadsvrijheid niet aan de eisen te voldoen. 

Volgens een verklaring van Jan Cornelissen waren de gebruikers van de met erfdienst

baarheid belaste gronden in de Stadsvrijheid wel bereid het zandpad op de oude breed

te van vijf voet te onderhouden, maar maakten zij bezwaar om dit ook te doen met de 

extra-breedte van drie voet. Zij vonden het onbillijk, dat de stad wel het gedeelte bui

ten de Stadsvrijheid op haar kosten liet onderhouden door Jan Cornelissen en daarbin

nen niet. Bovendien ontvingen zij van hun landheren, te weten de kapittels van de Dom 

en van St. Jan, geen geldelijke tegemoetkoming in de kosten voor het meerwerk (onder 
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andere voor het zand). Deze kapittels hadden zelfs hun pachters gelast de extra breedte 

niette bezanden"1. 

De eigenaren van de grond waarop het zandpad lag, waren volgens het gewoonterecht 

bezwaard met de last van een zogenaamd publiek servituut van openbare weg of open

baar voetpad. Dit was ook het geval met het eveneens in 1625 tot acht voet verbrede 

zandpad naar Harmeien \ Men kan hier spreken van een velddienstbaarheid, zoals in 

Holland gebruikelijk was "''. Het onderhoud daarvan berustte naar ouder gewoonte bij 

de gebruikers van de aangrenzende gronden. Het verschil tussen het zandpad naar de 

Oude Hofstede en dat naar Harmeien was, dat de verbreding in het tweede geval was 

voorgeschreven door de Staten van Utrecht. Hoewel deze omstandigheid niet als reden 

werd genoemd, was een door de vroedschap geraadpleegde advocaat van oordeel, dat 

de 'goede luyden' (grondeigenaren) het zandpad tot een breedte van vijf voet op grond 

van het servituut moesten gedogen, maar dat dezen niet konden worden belast met 

het onderhoud door hun pachters van de extra-breedte van drie voet. De vroedschap 

volgde dat advies op en droeg vervolgens de tweede kameraar van de stad op, om met 

de bij dit zandpad betrokken grondgebruikers een - vermoedelijk geldelijke - regeling te 

treffen 7T. Men is daarbij spoedig tot overeenstemming gekomen; op een gekopieerde 

kaart van 1629 in het voormalige kaartenboek van de stad Utrecht wordt dit zandpad 

althans aangeduid als 'de weg naar Woerden'. 

De betekenis van dit verbrede zandpad ging in 1664 grotendeels verloren, toen de 

teidse Vaart vanaf de Grote Kromte tot de Catharijnepoort met het bijbehorende Leidse 

jaagpad werd doorgetrokken. Toch heeft het zandpad naar de Oude Hofstede, zij het 

Kaart van de bouw- en weilanden om de stad Utrecht door P. W. Immink naar HenrickJansz. Verstralen (detail) 

(1630). Het noorden is linksboven. Plattegrond van de voorstad Buiten Catharijne en de naaste omgeving daar

van. HUA TA Ab 62 (B). 
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hier en daar misschien met een veranderd tracé, nog enige tijd daarna in gedeelten 

bestaan. Zo bleef het gedeelte tussen de tegenwoordige Croeselaan en de Oude 

Hofstede nog lang in gebruik. Op de door P.A. Ketelaar tussen 1770 en 1781 gemaakte 

Kaarte van een gedeelte van de provintie van Holland wordt dit van een laanbeplanting 

voorziene weggedeelte aangeduid met de naam Emmenesselaan "8. Na de aanleg van 

het Merwedekanaal (geopend in 1892) bleef tussen dit kanaal en de Galecopperdijk een 

landweg bestaan. Deze is thans ook verdwenen, er resteert alleen nog een kort stukje 

eikenlaan achter Welgelegen. 

Andere zandpaden in West-Utrecht 

Na de voltooiing van het zandpad tussen Utrecht en Harmeien in 1604 werden in de 

loop van de 17e eeuw meer zandpaden in West-Utrecht aangelegd. Deze beïnvloedden 

de onderhoudsregeling van het bestaande zandpad. Hierdoor moesten de Staten van 

Utrecht telkens de verhoefslaging van het zandpad Utrecht-Harmeien aanpassen. De 

gewijzigde omstandigheden zullen hier achtereenvolgens worden beschreven. Daarbij 

komen de zandpaden De Meern-Montfoort, Harmeien-Woerden, Utrecht-Oudhuizen 

en het Leidse jaagpad aan de orde. 

Het zandpad De Meern-Montfoort 

De eerste verandering vond reeds plaats in 1605, toen op kosten van de stad Montfoort 

een zandvoetpad tussen De Meern en die stad langs de Meerndijk en op de Noord-

IJsseldijk werd aangelegd. Dit nieuwe zandpad sloot in De Meern aan op het pas 

gereedgekomen zandpad Utrecht-Harmeien. 

In 1604 had de Montfoortse burgemeester Floris Sas van Weldam aan dijkgraaf en 

heemraden van de Meerndijk vergunning gevraagd voor de aanleg van een voetzand

pad langs de westzijde van de Meerndijk. Blijkens latere gegevens zou het vier voet 

breed worden. De burgemeester vroeg tevens goedkeuring om van de geërfden de 

benodigde gronden aan te kopen en af te graven ''. De ongeveer drie-en-een-halve kilo

meter lange Meerndijk tussen De Meern en de Noord-IJsseldijk was de oostelijke hoofd

waterkering van de polders die te samen op de door het heemraadschap Bijleveld be

heerde Bijleveld afwaterden 80. Voor het gedeelte van het zandpad naar Montfoort, dat 

langs de Meerndijk zou lopen, waren twee vergaderingen van de geërfden in het Kapit-

telhuisen in het Klein Kapittelhuis van de Dom in Utrecht nodig alvorens men tot volle

dige overeenstemming kon komen. 

Aan weerszijden van de aansluiting van de Meerndijk op de Noord-IJsseldijk zouden 

kleine gedeelten van het zandpad in het gebied van de baronie van IJsselstein lopen. 

Mogelijk was dat de reden, dat Gedeputeerde Staten van Utrecht het werk openbaar 

aanbesteedden en niet Montfoort, hoewel aan die stad een octrooi (concessie) tot aan-
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Schetskaartje van het zandpad uit 1605 tussen De Meern en Montfoort. Ter weerszijden van de T-kruising Meerndijk/Noord-

Usseldijk lagen korte gedeelten van het zandpad in de baronie van Usselstein (niet apart aangegeven). Tevens zijn de doortrekking 

van dit zandpad naar Haastrecht tot aan de toenmalige provinciegrens (1616) en het zandpad Montfoort-Heeswijk-Achthoven 

(164$) getekend. Tekening doorJ. W. Storm van teeuwen. 

leg was verleend 8I. De kosten kwamen evenwel ten laste van Montfoort. Het werk was 

in december 1605 gereed. Het zandpad werd vóór 1616 op de Zuid-IJsseldijk doorgetrok

ken tot het grondgebied van Haastrecht, waar de provinciale grens liep. Het was even

eens vier voet breed en op sommige plaatsen met een greppel van de rijweg geschei

den82. 

Door de aanleg van het zandpad De Meern-Montfoort moest de verhoefslaging van het 

zandpad Utrecht-Harmeien worden aangepast. De gerechten die hadden ingestemd 

met de aanleg van het zandpad naar Montfoort en bereid waren dit op hun kosten te 

onderhouden, werden vrijgesteld van het onderhoud van het zandpad naar Harmeien. 

Voor een deel waren dit dijkplichtige gerechten van de Meerndijk als waterkering. Hun 

slagen op het zandpad naar Harmeien werden verdeeld over de overige hoefslagplichti-

ge gerechten. In 1697 vaardigden de Staten van Utrecht een nieuwe ordonnantie uit, 

waarbij de slagen van de gerechten met vermelding van langs het zandpad aange

brachte genummerde palen opnieuw werden vastgelegd. De kosten van het jaarlijkse 

onderhoud zouden ten laste komen van de buren van het onderhoudsplichtige gerecht 

(dorpslasten)8'. 

Het zandpad tussen De Meern en Montfoort was geen lang leven beschoren. Tengevol

ge van de eerder genoemde doorbraak van de Lekdijk Bovendams in januari 1624 

/ . A. STORM VAN LEEUWEN U T R E C H T S E ZANDPADEN IN DE ZEVENTIENDE EEUW 



Oud-Utrecht 

Gezicht op de Leidse Rijn in Harmeien van
uit het westen. Op de rechteroever (links op 
de foto) ligt het in 1664 tot jaagpad veran
derde zandpad tussen Harmeien en 
Woerden uit 1607. Foto auteur (1958). 

stroomde het water over de 

Meerndijk heen. Daarbij spoelde 

het erlangs gelegen zandpad gro

tendeels weg. Hoewel de Meern

dijk reeds in hetzelfde jaar was 

hersteid, duurde het tot 1633, voor

dat men er toe overging het zand

pad te vernieuwen. Aan andere 

herstelwerkzaamheden in het 

Land van Montfoort werd kenne

lijk voorrang gegeven M. Het zandpad naar Montfoort heeft tot 1791 dienst gedaan als 

voetpad. In dat jaar werd het door Gedeputeerde Staten buiten kosten van de hoefslag-

plichtige gerechten verbreed tot een zandweg voor rijverkeer. De onderhoudsregeling 

bleef evenwel gehandhaafd 8\ 

Het zandpad Harmeien-Woerden 

Een tweede wijziging van de verhoefslaging van het zandpad tussen Utrechten Harme

ien was nodig met het oog op het voornemen om dit met een breedte van vier voet 

door te trekken tot Woerden8(>. Het werk werd in 1607 met subsidie van de Staten van 

Holland door het grootwaterschap van Woerden uitgevoerd"". Deze verlenging zou ge

heel buiten de toenmalige provincie Utrecht komen te liggen, maar is wel in dit over

zicht opgenomen, omdat de aanleg ervan heeft geleid tot wijziging van de verhoefsla

ging van het zandpad Utrecht-Harmeien. 

Op verzoek van dijkgraaf en heemraden van het Grootwaterschap werden de inwoners 

van de meest westelijk gelegen Stichtse gerechten de Lange Ruigeweide, Zegveld met 

Zegvelderbroek en 's Gravesloot, 'uit goede nabuurschap' door de Staten van Utrecht 

belast met het onderhoud van één gezamenlijk slag ter lengte van 600 roeden in 

Hollands gebied. Deze drie gerechten werden gelijktijdig ontheven van het onderhoud 

van hun slagen op het zandpad tussen Utrecht en Harmeien. De overblijvende gerech

ten kregen bij de herindeling grotere slagen toegewezen. 

Het zandpad Utrecht-Oudhuizen 

Evenals de zandpaden Utrecht-Harmeien, De Meern-Montfoort en Harmeien-Woerden 

is het lange zandpad tussen Utrecht en Oudhuizen (bij Wilnis in de Ronde Venen) van 

groot belang geweest voor de communicatie tussen de stad en het West-Utrechtse 

veenweidegebied. Bovendien maakte het deel uit van het voetpad naar Amsterdam. 
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Schetskaartje van het zandpad tussen Utrecht en Oudhuizen uit 1621. Dit zandpad begon bij de Doofpoort in de voorstad Buiten 

Catharijne, liep door Vleuten, De Haar en Kockengen, en eindigde bij de brug over de Bijleveld in Oudhuizen. Tekening door 1W. 

Storm van Leeuwen. 

In 1621 besloten de Gedeputeerde Staten van Utrecht op verzoek van de Proosdij van St. 

Jan tot het doen aanleggen van een zandpad ter breedte van drie-en-een-halve voet 

tussen Buiten Catharijne en Oudhuizen 8S. De desbetreffende ordonnantie, waarin ook 

het onderhoud was geregeld, handelde alleen over het zandpad tot aan de Joostendam 

ten noorden van het dorp Kockengen. Zowel de aanleg als het onderhoud zouden in het 

algemeen berusten bij de buren van de gerechten waarin het zandpad kwam te lopen. 

De schouw zou tweemaal 's jaars (in maart en september) worden gevoerd door de 

ambachtsheren of de schouten met de schepenen van de belanghebbende gerechten, 

de naschouw door gecommitteerden van de Staten. Voor het gedeelte tussen de Joos

tendam en de Proosdij van St. Jan vaardigden de Staten in 1625 een aanvullende ordon

nantie uit8''. Hierop zal aanstonds worden teruggekomen. Afgezien van twee in 1665 en 

1666 gemaakte dwarsverbindingen van zandpaden langs de Breudijk en op de Gervers-

copsedijk ten noordwesten van Harmeien '"', is het verband met het zandpad Utrecht-

Harmeien-Woerden beperkt gebleven tot de aanpassing van de onderhoudsregelingen 

die op elkaar afgestemd dienden te worden. Dit gebeurde in 1625 en 1662. 

Het zandpad naar Oudhuizen begon aan de noordzijde van de Doofpoort in Buiten 

Catharijne. Vandaar liep het langs de noordzijde van de Vleutenseweg (toen Stadsdijk 

geheten) door de weide van het Catharijneconvent tot aan de Kusendam. Vanaf deze 

dam was het tracé bepaald langs de zuidzijde van de Vleutensewetering tot aan de 

brug bij de hofstede de Couhorn en vervolgens aan de overzijde van deze wetering op 
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De Haar 

Reconstructie van het tracé van het Vleutense gedeelte van het zandpad Utrecht - Oudhuizen, aangebracht op 

een door H. de Lanoy Meyer samengestelde kaart van de minuutplans van het Kadaster (ca 1832). Het noorden 

is boven. Tevens is gebruik gemaakt van de Kaarte van een gedeelte van de provintie van Holland door P.A. 

Ketelaar tussen 7770 en 1781 gemaakt. HUA TA en ARA O.S.K. -H^o-$enè (foto's in HUA). 

de kade van de Lageweide tot aan het Hotter Weyde. Deze hofstede was een uithof van 

het Catharijneconvent. Tot aan dit punt zou het pad worden aangelegd door de stad 

Utrecht, die het ook zou onderhouden, dat wil zegen dat de stad de werkzaamheden 

zou regelen. Oudergewoonte waren de aangelande grondgebruikers onderhoudsplich

tig voor voetpaden. Deze bepaling werd door de Staten in 1622 gewijzigd. Zoals eerder 

is vermeld zouden de werken openbaar worden aanbesteed, terwijl de kosten ten laste 

van alle eigenaren en gebruikers van landen in de Hoge en Lageweide zouden komen. 

Bij het Hof ter Weyde eindigde de Utrechtse stadsvrijheid en begon het gerecht 

Vleuten. Aan de overzijde van het vaarwater, waarover een kwakel lag, volgde het 

zandpad het 'gemeene voetpath' naar het dorp Vleuten. Dit was een bestaand, onbe-

zand publiek voetpad, dat door en langs verschillende percelen landbouwgrond mean

derde. Na een afvoerleiding met de naam het Leywerk bij de tegenwoordige 

Kantonnaleweg te hebben gekruist door middel van een kwakel, liep het te bezanden 

voetpad over het kerkhof in Vleuten en van daar schuin door de landbouwkavels naar 

De Haar (Haarzuilens) '". Dit gedeelte moest worden aangelegd en onderhouden door 

de buren van Vleuten en van Themaat'2. Het voetpad tussen Vleuten en De Haar was in 

de 19e eeuw buiten Vleuten bekend als het Oudhuizerpad. In Vleuten en Haarzuilens 

wordt dit nog als fietspad in gebruik zijnde oude zandpad Haarpad genoemd. 

In De Haar was het zandpad ontworpen over de Vrijthof, een omheinde open ruimte 

tussen de bebouwing, voorts over het zogenaamde Hogeland langs de weg westwaarts 

en vervolgens over een kade, die aan de zuidzijde van de wetering langs de Lagehaarse-

dijk lag, tot aan de Haarkorenmolen '3. De wetering is omstreeks 1960 gedempt en sa

men met de kade, waarover het zandpad heeft gelopen, bij de weg getrokken. Het 
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Gedeelte van een landmeterskaartje van 

een perceel bouwland In Vleuten door 

Henrick Verstralen (1624). Het noorden is 

rechtsonder. Het noorden Is rechtsonder. 

Linksonder de kerk te Vleuten, waar het 

zandpad tussen Utrecht en Oudhuizen langs 

de zuidzijde van het kerkhof achter de aan 

de Vleuterdijk (nu Dorpsweg) staande 

Broederschapshuisjes liep. Ten westen van 

de Kerkweg naar Themaat (nu Schoolstraat) 

ging het zandpad (later Haarpad geheten) 

noordwestwaarts naar De Haar (Haarzui-

lens) en doorsneed daarbij alle landbouw-

percelen In het Wlelerveld. HUA, Oudmun-

ster, 933 (kaartboek),}. 34 en 35. 

zandpad tussen De Haar en de 

Haarkorenmolen diende te worden 

aangelegd en onderhouden door 

de buren van De Haar. 

Bij de Haarkorenmolen lag tussen 

de Lagehaarsedijk en de toenmali

ge Oudedijk (eveneens een onver

harde kleiweg die naar het dorp 

Kockengen leidde) een brug over 

de Heycop. Aangezien men het 

zandpad vrijliggend van de Oudedijk wenste te maken, werd een kwakel over de naast 

de Heycop stromende Bijleveld gebouwd. Deze uit respectievelijk 1385 en 1413 dateren

de uitwateringsvlieten waren namelijk aan weerskanten van de destijds al bestaande 

Oudedijk gegraven. De kwakel is in 1912 vervangen door een draaiplank met twee leu

ningen. Deze voetbrug diende door de passerende schippers geopend en weer gesloten 

te worden. Toen de Bijleveld in 1960 op deze plaats werd gedempt, was de draaiplank 

overbodig geworden. 

Het zandpad werd met enige vertraging tot aan de polder Kockengen aangelegd op de 

Gemenelandskade of Hollandsekade, die deel uitmaakte van de omringkade van het 

grootwaterschap van Woerden. Zoals eerder is vermeld, veroorzaakte dit onderdeel van 

het plan een langdurig geschil tussen de Staten van Utrecht en dijkgraaf en heem raden 

van het grootwaterschap van Woerden. Het zandpad kwam weliswaar op de door de 

Staten ontworpen plaats, maar mocht gedurende lange tijd niet zonder toestemming 

van het Grootwaterschap worden onderhouden door de daarvoor aangewezen gerech

ten Breudijk en Gerverscop. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd dit pad, waar

van het gedeelte tussen de tagehaarsedijk ende Gerverscopsedijk intussen tot fietspad 

was gemaakt, tegelijkertijd met de Hollandsekade verplaatst naar de Oudedijk. De 

oude waterkering is toen, evenals het gedeelte daarvan langs de polder Gerverscop, 

afgegraven ten behoeve van demping van de Bijleveld. 

Bij de polder Kockengen kwam het zandpad tot aan de Spengense Meent (ten noorden 
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van het dorp Kockengen) op de westelijke opstal van de Bijleveld voorlangs de boerde

rijen te lopen. Deze kade was opgeworpen bij de aanleg van de Bijleveld, waarvoor in 

1413 gebruik was gemaakt van de oorspronkelijke voorwetering van de polder Kocken

gen '4. Het zuidelijke gedeelte van de kade is in 1702 tot aan het dorp verbreed tot een 

wagenweg; het zandpad werd toen in het midden van de kruin van de weg gelegd '5. 

Tussen de Spengense Meent en de benoorden het dorp Kockengen gelegen Joosten-

dam volgde het tracé van het zandpad zeer waarschijnlijk de oostelijke opstal van de 

Bijleveld. Daartoe kon men gebruik maken van de reeds aanwezige Spengensebrug 

over de Bijleveld, ook toen de brug later zuidwaarts was verplaatst. De Joostendam lag 

in een korte vaarverbinding tussen de Heycop en de Bijleveld en was tot 1658 voorzien 

van een overtoom; in dat jaar werd de dam vervangen door een schutsluis. Over het 

korte stuk vaarwater was vermoedelijk een draaiplank aangebracht. Van hier af tot aan 

de brug in Oudhuizen kwam het zandpad op de oostelijke opstal van de Bijleveld te lig

gen. Daarvan werd het gedeelte tot aan de zuidelijke grens van het gerecht Oudhuizen 

aangelegd en gedurende het eerste jaar onderhouden door het heemraadschap Bijle

veld. Het liep langs de achterkade van de polder Portengen-Noordeinde (toendertijd 't 

Noordeinde van Portengen genoemd). Kort na de aanleg van het zandpad werd dit te 

samen met de onderliggende opstal van Bijleveld illegaal doorgegraven. Op verzoek 

van dijkgraaf en heemraden van Bijleveld werden dezen in 1625 door Gedeputeerde 

Staten gemachtigd de daders te beboeten %. Tevens bepaalden Gedeputeerde Staten 

op verzoek van schouten, gerechtslieden en gemene ingezetenen van Vleuten, De Haar, 

Kockengen en Spengen, dat dit gedeelte van het zandpad diende te worden hersteld en 

onderhouden door de buren van Portengen-Noordeinde '7. 

In Oudhuizen sloot het zandpad aan 

op de reeds bestaande zandpaden 

door de dorpen Wilnis en Mijdrecht. 

Vanuit Mijdrecht kon men over een 

zandpad langs of op de Mijdrechtse 

Zuwe het veer over de Amstel 'aan 

den Uithoorn' bereiken " . tangs de 

Amstel bevond zich reeds in 1615 een 

'seer schoon santpadt', zodat een 

doorgaande verbinding voor voet

gangers tussen Utrecht en Amster

dam tot stand kwam '". 

Het voormalige zandpad tuisen Utrecht en 

Oudhuizen op de westeijke kade van de Bij

leveld in het dorp Kockengen. Rechts de ge

deeltelijk gedempte en overkluisde Bijleveld. 

Gezicht vanuit het zuiden. Foto auteur 

(1976). 
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Het gevolg van de aanleg van het zandpad naar Oudhuizen was, dat de onderhoudsre

geling van het zandpad tussen Utrecht en Harmeien in 1625 opnieuw moest worden 

veranderd. De eigenaren of gebruikers, die onderhoudsplichtig waren voor het zandpad 

langs de Oude Rijn tussen de Stadsdam en de Heycopperbrug en land bezaten of ge

bruikten, waarover het nieuwe zandpad naar Oudhuizen liep, werden ontheven van 

hun onderhoudsplicht ten aanzien van eerstgenoemd zandpad. Daarvoor in de plaats 

dienden zij het zogenaamde Vleutense zandpad naar Oudhuizen te onderhouden, voor 

zover dat over hun landen liep'"".Voor het overige (grootste) deel van het zandpad naar 

Harmeien stelden de Staten van Utrecht een nieuwe verdeling van het onderhoud door 

de belanghebbende gerechten op. Daarbij waren geen grondeigenaren of grondgebrui

kers individueel betrokken. 

Een vierde wijziging in de onderhoudsregeling voor het zandpad Utrecht-Harmeien 

kwam tot stand in 1662. Deze was een verlaat gevolg van de aanleg van het zandpad 

naar Oudhuizen. Tengevolge van het geschil tussen de Staten van Utrecht en dijkgraaf 

en heemraden van het grootwaterschap van Woerden, werd het zandpad naar 

Oudhuizen onvoldoende onderhouden. Op verzoek van de schouten en gerechten van 

het kerspel van Kockengen besloten Gedeputeerde Staten van Utrecht in 1662 de 

Stichtse gerechten Breudijk en Gerverscop als hoefslagplichtigen van het zandpad op 

de Hollandsekade te ontheffen van hun slagen op het zandpad Utrecht-Harmeien "". 

Het zandpad naar Oudhuizen heeft nog lange tijd dienst gedaan. In 1810 was het in de 

Ronde Venen nog bekend als'looppad langs de Bijleveld'of'looppad naar Kockengen'1 "2. 

Op het meest noordelijke stuk van dit voormalige voetpad is in de tweede helft van de 

vorige eeuw vanaf een nieuwe dwarsweg door de polder een fietspad aangelegd naar 

Oudhuizen. 

Het Leidse jaagpad 

Een vijfde wijziging van de onderhoudsregeling van het zandpad tussen Utrecht en 

Harmeien kwam geruime tijd nadat dit een bredere bestemming had gekregen. Deze 

verandering leidde uiteindelijk tot de volledige verdwijning van de verhoefslaging. In 

1663 kwamen de steden Utrecht, Woerden en Leiden overeen om voor gezamenlijke 

rekening de Oude Rijn in te richten tot een trekvaart met bijbehorend jaagpad. Dit plan 

kwam in de plaats van een eerder project van deze drie steden uit 1661, dat de aanleg 

van een geheel nieuw te graven trekvaart naar het voorbeeld van de vele succesvolle 

trekvaartondernemingen in de Republiek inhield. Door tegenwerking van Haarlem, 

Dordrecht, Gouda en Rotterdam kwam dat ontwerp niet van de grond l03. De Staten van 

Holland weigerden het octrooi te verlenen, dat voor de onteigening van de benodigde 

gronden vereist was. 

In het nieuwe plan was de Oude Rijn als vaarwater opgenomen, zodat men in Holland -

zulks in tegenstelling tot Utrecht- alleen een jaagpad behoefde aan te leggen. De daar

voor benodigde gronden moesten echter op basis van vrijwilligheid worden verworven. 
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vaarwater 

. . . . . zandpad 

= | | = brug 

=yy= schutsluis 

Stad Utrecht 
Haanwijkerdam 

Harmeien "'-'i'd'êhi'1 

[7] Storm van Leeuwen 2000 

Nijevelt 

Oude Rijn. nu Leidse Rijn 
Oude Hofstede 

Schetskaartje van het Leidse jaagpad tussen Utrecht en Harmeien. Voor dit jaagpad werd in 1664 gebruik gemaakt van het toen 
bestaande zandpad Utrecht - Harmeien uit 1604. Het vaarwater tussen de stad en het latere buitenhuis 't Oog in Al werd toen 
nieuw gegraven en de Nieuwe Leidsevaart genoemd. Deze is te samen met het daarlangs lopende verlengde jaagpad (nu 
Leidseweg) op het kaartje zwaarder getekend. 

Dank zij de herhaalde en effectieve tussenkomst van dijkgraaf en hoogheemraden van 

Rijnland kwam het jaagpad binnen de gestelde tijd tot stand m. 

Voor dit project was het nodig het vaarwater binnen het gebied van de provincie 

Utrecht, waarvan de grens bij Harmeien lag, met twee roeden te verbreden. De Stads-

dam, Heldam en de Haanwijkerdam waren al eerder vervangen door schutsluizen, res

pectievelijk in 1640,1643 en 1656. Het bestaande zandpad tussen Utrecht en Harmeien 

zou als jaagpad dienst kunnen doen, maar moest op verschillende plaatsen met het 

oog op de verbreding van de Oude Rijn worden verlegd. Volgens de overeenkomst zou 

het jaagpad 1 Rijnlandse roede (12 voet) breed worden, tenzij de aanwezigheid van 

moeilijk te amoveren gebouwen en andere obstakels dit zou verhinderen. Het bestaan

de zandpad in de provincie Utrecht was acht voet breed; het is in die tijd niet noemens

waard verbreed. Dit blijkt uit een in 1777 door de Staten van Utrecht uitgevaardigde 

ordonnantie '"\ Het zandpad moest toen op de bestaande breedte van 8 à 10 voet wor

den onderhouden door de stad Utrecht en de hoefslagplichtige gerechten. 

Op verzoek van de stad Utrecht verleenden de Staten van Utrecht in 1664 op basis van 

het plan voor het jaagpad een octrooi. Krachtens deze concessie mocht de stad Utrecht 

de grond, die nodig was voor het verbreden van de Oude Rijn en het verleggen van het 

zandpad, 'nemen ofte gebruycken' tegen betaling van door de Staten vast te stellen 

schadevergoedingen ""'. In het Rapport van de Raadscommissie inzake het teidsche 

Jaagpad van 1871 wordt verondersteld, dat zowel de grond voor de verbreding van het 

vaarwater als die voor de verlegging van het jaagpad alleen in gebruik werd genomen 

en niet onteigend " r . 

Voor wat het vaarwater aangaat, verschaft een aantal schaderapporten uit 1665 van de 

landmeter Hugo Ruysch ons meer zekerheid. Voor twee zuidwaarts gerichte verbredin

gen van de Leidsevaart (Oude Rijn) in 1659 en i664tussen De Meern en de Heldam ont

ving het kapittel van St. Jan te Utrecht als eigenaar van twee hofsteden alleen een ver-
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goeding voor de ongelden (lasten), waarmee de in beslag genomen gronden bezwaard 

zouden blijven. De pachters kregen schadevergoedingen voor onder andere gerooide 

vruchtbomen, een eenmalige oogstderving, grondwerk en het opnieuw aanbrengen 

van erfafscheidingen met tuinen of met doornenheggen. Bovendien moest de langs de 

zuidzijde van de Oude Rijn lopende rijweg, waarvoor de grondgebruikers onderhouds

plichtig waren, door de aannemer vlak worden opgeleverd. Ten aanzien van de door de 

pachters verschuldigde jaarlijkse pachtsommen en ongelden van de afgegraven gron

den waren dezen bereid een regeling te treffen l08. 

In het octrooi was tevens bepaald, dat ter dekking van de jaarlijkse onkosten van het 

gehele object (waartoe onder meer de bruggen en sluizen behoorden) door de vennoot

schap van de drie steden een gabel (weggeld of tol) zou mogen worden geheven. Dit 

zogenaamde padgeld gold alleen voor het personenvervoer. De schippers van de volks

schuiten, zoals de trekschuiten voor personenvervoer werden genoemd, betaalden 

deze tol naar gelang van het aantal passagiers. Ook van op de beurtschepen en markt-

schuiten meevarende personen mocht padgeld worden geheven; de schippers en schip-

persknechten waren daarvan vrijgesteld. Voor het passeren van de schutsluizen in de 

Oude Rijn betaalden alle schippers van oudsher sluisgeld. 

Het is opmerkelijk, dat de schouwen op het vaarwater en op het zandpad, alsmede de 

daarvoor geldende onderhoudsregelingen, onverkort gehandhaafd bleven. De gehoef-

slaagden moesten dus het jaagpad blijven bezanden en in stand houden. Voor het 

gedeelte tussen Buiten Catharijne en de Stadsdam was dat de stad Utrecht, voor het 

traject tussen de Stadsdam en het dorp Harmeien waren dat de stad Utrecht en de 

hoefslagplichtige gerechten. Daarentegen werden de inwoners van die gerechten vrij

gesteld van het weggeld. Ook hoefde een ieder, die het zandpad tot dusver te voet of te 

paard placht te gebruiken, geen weggeld te betalen. 

In de jaren 1664 en 1665 werd een nieuw stuk trekvaart met daarnaast een jaagpad (nu 

de Leidseweg) tussen de Catharij-

nepoort en de Grote Kromte aan

gelegd. Deze vaart kreeg de naam 

Nieuwe Leidsevaart (nu Leidse 

Rijn). Daardoor kon de omslachti

ge route door de Vleutensewete-

ring (de zogenaamde Oude Leidse

vaart) voor het toekomstige trek-

schuitenverkeer vervallen. De 

De Nieuwe Leidsevaart (nu LeidseRijn) met 

daarlangs het Leidse jaagpad (nu 

Leidseweg). Tekening van J. Specht naar H. 

Saftleven (detail) (1684). Op de voorgrond 

de trekschuit uit Leiden, op de achtergrond 

de voorstad Buiten Catharijne met o.a. het 

St. lobsgasthuis. HUA TA Ba 64. 
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werkzaamheden, die op aandringen van Leiden en Woerden werden uitgevoerd, waren 

in 1666 nog niet geheel voltooid l0'. Niettemin arriveerde de eerste trekschuit uit Leiden 

van de in 1663 in het leven geroepen trekschuitendienst tussen Leiden, Woerden en 

Utrecht al in juli 1664 in Utrecht "". 

Voorde aanleg van de Nieuwe Leidsevaart werd de Goudseweg doorsneden, zodat een 

nieuwe wegverbinding naar de Vleutenseweg moest worden gemaakt; dit is de tegen

woordige Groeneweg, Ook was een nieuwe ontsluiting nodig voor de landerijen, die tot 

dusver op de Goudseweg hadden uitgeweegd. Daarvoor in de plaats bouwde de stad 

Utrecht een houten brug over de Vleutensewetering naar de Vleutenseweg. De brug 

moest worden onderhouden door één van de belanghebbende grondeigenaren '". 

Met de ingebruikneming van het jaagpad tussen Utrecht, Woerden en Leiden was het 

uitgebreide net van hoofdtrekvaarten voor personenvervoer in het noorden en het wes

ten van de Republiek voltooid. De eerste trekvaart dateerde van 1631 (Amsterdam-

Haarlem), zodat in 35 jaren tijds een uniek stelsel van op elkaar aansluitende middelen 

van openbaar vervoer tussen de steden was ontstaan "2. 

In 1699 gelastten de Staten het zandpad vanaf de Stadsdam ter versteviging te voor

zien van een onderlaag van puin, die weer afgedekt moest worden met een zandlaag. 

De gerechten Vleuten, Oudenrijn, Heycop, Papendorp en Galecop, die hoefslagplichtig 

waren voor gedeelten van het zandpad tussen de Stadsdam en de Steenstraat in De 

Meern, alsmede voor een kort stuk ten westen daarvan, besteedden deze werkzaamhe

den gezamenlijk in het openbaar aan. De kosten van dit als 'extra-ordinaris' beschouw

de werk sloeg men, met inbegrip van de niet te veronachtzamen uitgaven wegens va

catiegelden voor de schouten en voor de gecommitteerden van de geërfden, 'morgen-

morgentaals gelijk' (d.i. in evenredigheid met het aantal belastingplichtige morgens 

per gerecht) om over de grondeigenaren en grondgebruikers binnen de gerechten, 

iedere categorie voor de helft113. De stad Utrecht bracht op de bij haar in onderhoud 

zijnde slagen bewesten de Stadsdam eveneens puin en zand aan. De versteviging met 

puin leidde ondanks de verbodsbepalingen tot een intensiever gebruik van het zand

pad, onder andere met geladen wagens bij bevroren vaarwater. Ook werden er koppels 

met paarden over gedreven. Bovendien trapten de jaagpaarden de langs de Oude Rijn 

gelegen kanten van het jaagpad af en kalfden de oevers af door de golfslag van voorbij 

varende schepen. Deze kanten en oevers moesten de gehoefslaagden van het zandpad 

herstellen. 

Nadat het jaagpad reeds een aantal jaren in gebruik was, brachten de Staten van 

Utrecht in 1682 een herziening aan in de ordonnantie van 1625. Deze bevatte verschil

lende aanvullingen op de voorschriften voor het gebruik en het onderhoud van het 

zandpad; overigens was het grotendeels een herhaling van de vorige ordonnantie "4. In 

1775 kwamen de eigenaren en gebruikers van de gronden onder Vleuten en De Meern, 

waarover het zandpad liep, in het Kapittelhuis van Oudmunster te Utrecht bijeen om te 

beraadsslagen over mogelijke maatregelen om het misbruik van het zandpad tegen te 
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Het voormalige Leidie jaagpad met roi paal 
aan de Oude Rijn bij Kruipin ten oosten van 
Woerden. Rolpalen dienden om de lijnen 
van getrokken vaartuigen langs de binnen-
bochten van vaarwateren te leiden. Het 
vroegere jaagpad is thans in gebruik als 
fietspad. Foto auteur (1964). 

gaan " \ Zij waren degenen die 

krachtens de ordonnanties van 

1625 en 1682 via de omslagen van 

hun gerecht verplicht waren het 

jaagpad te onderhouden. Deze pro

testvergadering had een gunstig 

gevolg. Twee jaren later vaardig

den de Staten van Utrecht een 

ordonnantie uit, waarin groten

deels werd tegemoetgekomen aan 

de bezwaren van de betreffende 

grondeigenaren en grondgebruikers '"'. 

Het onderhoud van het jaagpad werd in de loop van de tijd 'geruisloos' overgenomen 

door de vennootschap van de drie steden "7. Omdat de exploitatie van het jaagpad in 

de loop van de 19e eeuw geen batig saldo meer opleverde werd de overeenkomst van 

1663 in 1884 ontbonden "8. Dit betekende het einde van de lange geschiedenis van het 

zandpad tussen Utrecht en Harmeien. Intussen waren de andere zandpaden overbodig 

geworden als gevolg van de bezanding of verharding van de kleiwegen. De daarlangs of 

daarop gelegen zandpaden gingen toen op in de verbeterde rijwegen. 

Besluit 

Van het uitgebreide zandpadennet in Zuidoost- en Noordwest-Utrecht zijn tegenwoor

dig nog enkele gedeelten bewaard gebleven, zij het niet meer in de oorspronkelijke 

vorm. De meeste oude zandpaden zijn bij de wegen getrokken, waarlangs of waaropzij 

waren aangelegd, dan wel tot verhard voetpad of fietspad gemaakt. De overige zijn als 

zandpad verdwenen, hoewel het weglichaam in de vorm van een polderkade in ver

schillende gevallen nog is terug te vinden. 

Alleen de namen van de inmiddels geasfalteerde Zandweg langs de teidse Rijn in De 

Meern en het voor andere doeleinden gebruikte Zandpad langs de Vecht in Utrecht her

inneren ons nog aan de zeventiende-eeuwse voetpaden, die ooit een grote rol speelden 

in het dagelijkse leven van de bewoners van het Utrechtse platteland. 
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