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Oude bedrijvigheid aan de Vecht ter hoogte 
van Bfeukelen 

Ir Hessel T. van Minnen 
Straatweg 224, 3621 BZ Breukelen 

Prachtige 17dc en 18de ccuwse herenhuizen en uitgestrekte land
goederen. Daarom wordt onze Utrechtse Vecht door een ieder geprezen. 

Terechte lof, dat zeker, maar er wordt daarbij wel vaak vergeten dat zich 
langs de Vecht, die oude waterweg, vroeger ook veel ambachtelijke en 
industriële nijverheid concentreerde. Het water was het vaste gegeven voor 
de infrastructuur bij de aan- en afvoer van grondstoffen en Produkten. Aan 
het water ontwikkelde zich een, met de omgeving onverbrekelijk samen
hangend, kenmerkend landschapsbeeld. Het is een wat ander beeld dan de 
plaatjes uit het Verkadc-album laten zien, maar evengoed onverbrekelijk 
met de Vecht verbonden. 

Aan het 'industrielandschap' langs de Vecht is betrekkelijk weinig aan
dacht besteed. Dit aspect van de Vecht heb ik, in het kader van een studie
opdracht aan de Technische Universiteit Delft, nader verkend. Hieronder zal 
ik het Brcukclse gedeelte uit deze scriptie nog wat nader belichten. 

Kaas, turf en schepen 

Op mijn reisverkenning gaf bijna elke gemeente eigen, steeds weer 
andere vormen van bedrijvigheid te zien. Dikwijls was er sprake van een 
concentratie van bepaalde takken van nijverheid binnen één gemeente, 
zoals de wasserijen in Nederhorst den Berg of de bierbrouwerijen en 
jeneverstokerijen in Weesp. 

Breukelen viel hierbij op door de vrij bescheiden bedrijvigheid langs de 
waterkant. Nabij de eigenlijke dorpskern was de bedrijvigheid vooral ge
concentreerd rond de markt met bijvoorbeeld zijn kaashandel. Zelfs voor 
het transport van de kazen is zelden of nooit gebruik gemaakt van de Vecht 
of van daarop uitkomende waterwegen, maar bijna altijd van (paard en) 
wagen, en naderhand van de vrachtauto. Kennelijk waren voor de betrok
ken boeren de landwegen directer. 

Het leek een beetje of Breukelen in dit opzicht de Vecht de rug toe
keerde. Dit blijkt bij nader inzien mee te vallen. Zo heeft er op de rivier 
eeuwenlang een levendige turfvaart bestaan. Het traject ging consequent 
richting Utrecht, want al vanaf de Middeleeuwen waren er reglementen 
van kracht die bepaalden dat alle in de provincie Utrecht gewonnen turf 
(toen veruit de belangrijkste brandstof waarover men beschikte) alleen 
binnen deze provincie mocht worden verhandeld. Dit leverde de overheid 
bovendien geld op door "impost", een heffing die je als voorloper van onze 
BTW zou kunnen beschouwen: turf met toegevoegde waarde. 
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In het Vechtstreek-nu m mer van het tijdschrift van de Vereniging 
Heemschut (juni 1954) merkte Drs. A. Bertoen op dat het feit dat de Vecht 
de vaarverbinding vormde tussen Amsterdam en Utrecht ook blijkt uit het 
ontbreken van scheepswerven in de dorpen langs de Vecht. De reparaties 
zouden volgens hem vooral in de thuishavens plaatsgevonden hebben. Wat 
die schrijver blijkbaar is ontgaan is dat er diverse beurtschepen waren die 
in een Vechldorp, waaronder Breukelen, hun thuishaven hadden. En een 
aantal van die Vechtdorpen had vroeger wel degelijk een scheepswerf. In 
17de en 18de eeuwse documenten vinden we ook een scheepswerf in 
Breukelen vermeld. 

Groente, ijs en vlees 

Als bedrijvigheid golden levens de tuinderijen en kwekerijen, zoals nog 
in het begin van de 20ste eeuw Hofwerk (van D. Hoogendoorn, later Ster
kenburg) en Klein-Vechlvliet. Weerestein had een commercieel opgezette 
visvijver. Er was voorts in de 16de tot 19de eeuw sprake van een bier
brouwerij. Het water van de Vecht was toen nog zuiver genoeg om daar
voor te worden benut. 

Achter de Herenstraat, tussen de beide steegjes die op de Kerkbrink 
uitkomen, bevond /.ich een 'ijsschuur' waarvan de voorraad ijs 's winters uit 
de Vecht werd gehakt teneinde daarmee s zomers het vlees van de ge
zamenlijke slagers te koelen. Een gaaf voorbeeld van het industrieel aan
wenden van het Vechtwater - alsmede van het begrip coöperatie. Want de 
schuur stond ten dienste van alle slagers, en tegelijkertijd uitsluitend van 
ten te zamen. Ofschoon het misschien wat rauw in de oren klinkt om 
neteen te concluderen dat zij hun concurrenten het licht in de ogen eigen
lijk nauwelijks gunden, is het toch wel heel typerend in de koopakte de 
bepaling aan te treffen, dat de schuur, als zij ooit verkocht mocht worden, 
nimmer meer door één slager afzonderlijk voor de opslag van zijn ijs mocht 
worden benut. Daarom mag ook de thans daarvóór gevestigde slager 
Caspers er - indien zijn koelkast het zou begeven - géén gebruik van 
maken, en kan de huidige eigenaar, drukker Van Dijk, er onbedreigd zijn 
persen laten draaien. De schuur is trouwens inmiddels flink verbouwd, het 
isolatiedak is verwijderd; alleen de muren zijn nog steeds zichtbaar dik. Het 
ruikt er alweer anders ouderwets, naar echte drukinkt. 

Bijen en Bronwasser 

Ten oosten van de Vecht, naast. Queekhoven, stond in het begin van deze 
eeuw de bijenhouderij van Hans Matthes, simpelweg "De Bij" genaamd. 
Ongetwijfeld het meest bedrijvige bedrijfje dat Breukelen ooit kende. De 
imker verkocht over de gehele mensenwereld complete bijenvolken -
onder meer in 1919 naar Engeland teneinde daar de als gevolg van de 
Eerste Wereldoorlog heersende schaarste aan zoetigheid effectief te ver
lichten. 

Alle bedrijfjes in en dicht bij het oude dorp waren klein van omvang en 
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voegden zich onopvallend in het vertrouwde en klassieke beeld van de 
Vecht. Voor de grotere en zwaardere bedrijvigheden wees Breukelen vanaf 
de laat 19de eeuw zorgvuldig buiten de bebouwde kom gehouden indus
trieterreinen aan. 

In het noorden lag een fabriekscomplex, waarvan de laatste bouwsels 
pas onlangs zijn gesloopt. J.W. Bronwasser vestigde hier in 1919 zijn 
constructiebedrijf dat was gespecialiseerd in funderingen, lantarenpalen en 
masten, waarbij ook het toen nieuwe 'gewapende beton' werd toegepast. De 
historie van dit bedrijf - en het sedert 1941 daarnaast gevestigde Efa-
Corema, vanaf 1947 Hazeraeyer - is in dit blad uitvoerig behandeld door de 
heer B. Bareids in een artikei over de industrieën langs de Vecht in Breu-
kelen-Noord. In 1988 werd op dit voormalige bedrijfsterrein het woon-
wijkje Rietland gebouwd. Opnieuw kreeg de Vechtoever hier een ander 
uiterlijk. Ik ben benieuwd welk esthetisch oordeel komende generaties 
hierover zullen vellen. 

lnsulinde 

Ten zuiden van Breukelen stond de in 1888 gestichte, wereldberoemd 
geworden zuivelfabriek lnsulinde, later Hoekstra en Sterovita geheten, en 
inmiddels eveneens gesloopt. lnsulinde was een van de eerste bedrijven 
die gecondenseerde melk naar tropische landen exporteerden, naar ons 
eigen "lnsulinde" uiteraard in de allereerste plaats. Het bedrijf vestigde zich 
juist hier vanwege de uitstekende verbinding over water met Amsterdam, 
dat weer als havenpoort naar de rest van de wereld fungeerde. 

Er zijn in de loop der jaren nogal eens ernstige en terechte klachten geuit 
over de vervuiling van het Vechtwater door de lozingen van deze gigan
tische zuivelfabriek, maar daar tegenover mag hier dan toch worden 
gesteld, dat bij deze onderneming de industriële betekenis van de Vecht
stroom tenminste eens niet werd miskend. 

Praktisch alle boeren uit de wijde omtrek brachten hun melk naar 
lnsulinde en op het 18000 (!) vierkante meter grote fabrieksterrein werk
ten in het hoogseizoen zon 140 man in drieploegendienst. Thans is zelfs de 
directeurswoning ervan verdwenen. Het complex, dat al geruime tijd buiten 
gebruik was, heeft enkele jaren geleden plaats moeten maken voor een 
aantal inmiddels daar opgetrokken "royale landhuizen, voorzien van alle 
moderne comfort ", zoals in onze plaatselijke krant trots werd geadverteerd. 
Bij de bouw van het zuidelijkste huis (lnsulinde 12) werden in 1986 de 
funderingen aangetroffen van de vroegere Breukelse korenmolen. 

Tussen lnsulinde en het dorp Breukelen was, in de voormalige oranjerie 
van Vreedenoord, in het begin van deze eeuw nog een sigarenfabriek 
gevestigd. Rond 1905 brandde deze af, waarna er een nieuw fabriekspand 
werd gebouwd. In 1919 werd de Pieter Dines Koffiemolenfabriek erin 
gevestigd. Zestig jaar later werd dit bedrijfspand afgebroken om plaats te 
maken voor een groot kantoorgebouw. Inmiddels was sinds 1970 in 
Vreedenoord de Vereniging voor Bitumineuze Werken ondergebracht. 
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Afb. 1. Luchtfoto van de gecondenseerde melkfabriek "Insulinde \ aan de oever van de 
Vecht te Breukelen, genomen in de vinter 1927 - 1928 door de KLM-vlieger J.M, 
Corsten. 

De Vechtsteentjes 

Nog niet gesloopt, verder zuidelijk tegen de gemeentegrens met 
Maarssen aan, ligt aan de andere kant van de Straatweg de voormalige 
steenfabriek Vecht en Rhijn, Het steen- en pannenbakken is langs de Vecht 
vele eeuwen bedreven, de ligging aan goed vaarwater was er een even 
gunstige conditie voor als de aanwezigheid van de benodigde klei, die 
aanvankelijk nog direct langs de rivier kon worden afgegraven. Het werk 
werd gedaan in eenvoudige bouwsels, herkenbaar aan hun lange, lage 
afdaken, waaronder de vers gevormde stenen en dakpannen te drogen 
werden gelegd. 

Een belangrijk afzetgebied lag feitelijk naast de deur: voor de bouw en 
ook voor de vele verbouwingen van al die herenhuizen langs de Vecht was 
een enorme hoeveelheid bouwmateriaal nodig. Bovendien konden de 
geliefde 'kleine Vechtsteentjes' ook nog eens gemakkelijk in de onmid
dellijk bereikbare en al maar groter wordende steden Amsterdam en 
Utrecht worden gesleten. De hoeveelheid binnen de stadsgrenzen gebakken 
"stadssteen" was bij lange na niet toereikend om aan de vraag te voldoen. 
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Afb.2. Vecht en Rhijn, aan de Straatweg in het zuiden van Breukelen, getekend door 
P J. Lutgers, omstreeks 1833. (Uit: Gezigten aan de Rivier de Vecht naar de Natuur 
Geteekend en op Steen overgebragt door P.J. Lutgers, een boek dat in 1836 werd 
gepubliceerd.) 

Vecht en Rhijn is een fraai voorbeeld van sterk met de Vecht ver
vlochten bedrijvigheid. Reeds in 1774 bevonden zich hier volgens een in 
het huisarchief aanwezige akte "twee ovens met haakhuis, twee loodsen, 
een groot tasveld. achttien morgen beste steen- en pannenaarde, zestien 
morgen bijbehorend weideland, een erf met boomgaard, tuin en hooiberg". 

Rond 1800 liet de toenmalige eigenaar vlak naast de steenplaats een 
groot landhuis bouwen. Achter de fabriek stonden toen al, in twee rijen 
haaks op elkaar, tien arbeiderswoninkjes. Eigenlijk vormde Vecht en Rhijn 
in die tijd een zelfstandige kleine nederzetting, functioneel gegroeid rond
om de steenoven. 

Opnieuw moeten wij tot een betreurenswaardige slotsom komen: ook 
deze kleine karakteristieke monumentjes zijn (in 1959) wegens 'bouw-
vaiiigheid' radicaal opgeruimd. Het bedrijf zelf heeft overigens nog tot in de 
(oorlogs-)jaren veertig gedraaid, die laatste jaren met behulp van een 8 PK 
sterke stoommachine. Het hiervoor benodigde water kwam - uiteraard -
uit de Vecht. 

Nog is het niet te laat een oud (ooit in verband met Oud-Zuilen 
gelanceerd) idee van stal te halen en van het gebouw dat er nog staat een 
museum voor de dakpannen- en stenen-industrie te maken. Het "Vecht-
formaat' is nog altijd een begrip in de bouwwereld, en nu Oud-Zuilen, 
vroeger een centrum van steen- en pannenbakkerijen, haar laatste eigen 
panoven heeft gesloopt, moeten wij nog grotere waarde hechten aan het 
behoud van wat nog rest van Vecht en Rhijn. 
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Hel nieuwe uiterlijk 

In onze haastige moderne tijd wordt de Vecht met haar vele kronkels en 
Mvvuvv 11 i,'jt j n u Mixw 11 nv.'|> Vi«̂ 'v/i p i v u v i j u v i i t u i i ^ i i i wiiu v a a i t u v t C i i u v v a i CU. 

Wat een afgemeerd beurtschip lijkt, blijkt een woonark te zijn, en de keren 
dat er een echte handelsschuit passeert zijn zeldzaam geworden. Het 
vrachtvervoer is verhuisd naar het kaarsrechte Amsterdam-Rijnkanaal, en 
met dit vrachtverkeer verdween ook de nijverheid van de Vechtoevers. 

Maar er is in industrieel opzicht toch iets voor teruggekomen. Het mag 
opvallend worden genoemd, dat een andere bedrijfsvorm, de 'represen
tatieve firma's' die in 'schone waar' (bijvoorbeeld computers) handelen, zich 
hoe langer hoe meer voor de Vechtstreek begint te interesseren. Bedrijven 
die - in het voetspoor van particulieren - de Vecht kiezen vanwege de 
landelijke rust in de onmiddellijke nabijheid van de grote steden. Zo zijn 
voormalige buitens veelal kantoren geworden, en een enkele maal een puur 
representatief directioneel bedrijfspand. 

De bescherming van de traditionele monumenten van bedrijf en 
techniek, hard nodig juist om hef laatste wat er nog van over is te redden, 
wordt er door deze trend echter niet gemakkelijker op. Een 'representatief 
uiterlijk' immers is bepaald niet de sterkste kant van onze oude 
bedrijfspanden. (Bij de nieuwe is dit trouwens evenzeer betwistbaar.) En 
wat niet "mooi" is en bovendien nog verkoopbaar en opnieuw te gebruiken 
blijkt wordt niet snel als monument geconserveerd. Gelukkig heeft inmid
dels het begrip 'bedrijfsmonument' een aparte wettelijke betekenis gekre
gen. En aangezien de nieuwe monumentenwet de verantwoordelijkheid 
voor de monumentenzorg sterker bij de lagere overheden legt, met name 
bij de gemeenten, ligt hier ook bij onze eigen gemeente een taak die niet 
langer mag worden verwaarloosd. 

De nieuwe monumentenlijst 

De nieuwe monumentenwet is zojuist per 1 januari 1989 van kracht 
geworden. De provincies zijn, in het kader van deze nieuwe opzet, belast 
met het inventariseren van de objecten die op de lijst dienen te komen en 
dus niet zonder meer mogen worden afgebroken of vervormd. Of, om het 
directer te zeggen, objecten waarvan het behoud acüef zou dienen te 
worden beschermd. 

Hierop vooruitlopend heeft de Provinciale Planologische Dienst Utrecht 
reeds in 1985 het cultuurbezit van de gemeente Maarssen geïnventariseerd 
en gedocumenteerd. En in koenen is eveneens al een voorlopige, informele 
catalogus opgesteld. Daarbij is wel degelijk ook gelet op monumenten van 
bedrijf en techniek 

Begin 1991 zal Breukelen aan de beurt zijn en in 1992 moet de 
inventarisatie in heel Nederland zijn afgerond. De hierbij gehanteerde 
uniforme methodiek zal in de toekomst het selecteren op onderwerpen, 
zoals op de sector 'bedrijfsmonumenten', vergemakkelijken. Een nadere 
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selectie kan dan nog weer een onderverdeling opleveren op bijvoorbeeld 
'panovens', 'jeneverstokerijen', enzovoort. 

Hen dergelijke werkwijze maakt het mogelijk de bedrijfsmonumenten 
niet alteen op 'schoonheid', maar ook op criteria zoals 'zeldzaamheid', 
'economische betekenis' of 'symbolische waarde' te toetsen. Hopelijk zal een 
en ander er toe bijdragen de bij de bestuurders in de Vechtstreek 
hardnekkig voortlevende neiging, deze voor onze geschiedenis in wezen 
karakteristieke bouwsels toch weer als tweederangsmonumenten te 
beschouwen, te onderdrukken. En hiertoe kan op zijn beurt weer een actief 
beleid van de Historische kring zijn Vechtsteenlje bijdragen! 
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