
Seijst 1996. - Dl.26 TOLLEN OP WEGEN IN ZEIST (1) door L. Visser Tolgeldheffing in Nederland Tollen op wegen in Zeist zou een actuele titel kunnen zijn voor eenpublikatie over elektronische tolgeldheffing om de automobiliteit inZeist terug te dringen. Toch gaat het daarover niet in dit artikel.Het gaat over tollen op wegen in Zeist, die belemmerend werkten opde vervoersstromen en die mede daarom zijn verdwenen. Er warenrijkstollen op de Amersfoortseweg bij Huis ter Heide, op deUtrechtseweg bij Schaerweijde en op de Woudenbergseweg bij deKrakeling. Verder waren er tollen op de Dolderseweg, de Koelaan,de Mac Adamweg, de Odijkerweg en de Tolhuislaan.Alvorens deze tollen te behandelen geef ik eerst een kort overzichtover tolgeldheffing in Nederland. De oudste tollen in ons land waren voornamelijk watertollen, omdatdoor het ontbreken van goed begaanbare wegen het vervoer vanmensen en goederen grotendeels over

water plaatsvond. Wel haddende Romeinen al heerbanen aangelegd, die door Karel de Grotewerden uitgebreid, maar de betekenis van de waterwegen was tochveel groter. De heffing van tolgeld werd opgelegd voor het bevarenof oversteken van een rivier of voor het gebruiken van een zandwegen voor de mee gevoerde goederen. Het oudste originele archiefstuk dat in ons land wordt bewaard is van7 oktober 966 en bevat een schenking door Koning Otto I aan zijnleenman Ansfried van het markt- en muntrecht en 'het recht de tolvan Ethi naar Cassel te verplaatsen'. Het archiefstuk bevindt zich inhet rijksarchief in Limburg te Maastricht en behoort tot het archiefvan het stift Thorn. De tolrechten kwamen de landsheer toe in wiens gebied de rivierenof wegen zich bevonden. Voor de graven van Holland waren de tol-gelden de belangrijkste inkomstenbronnen, waarmee zij de kosten van







Seijst 1996. - Dl.26 afschaffing van de tollen op de provinciale wegen in Utrecht.In de vergadering van 7 juli 1874 was een brief aan de orde van degedeputeerde staten van 25 juni 1874, waarin werd medegedeeld, dathet verzoek tot afschaffing van de provinciale tollen in ruimerverband bekeken was. Dankzij dat onderzoek is er een overzicht vanalle tollen in het jaar 1874, gesplitst in tollen op rijkswegen, provin-ciale wegen, gemeentelijke wegen en geconcessioneerde wegen, metzo mogelijk de daarbij behorende tolopbrengsten. Uit genoemde briefvan de gedeputeerde staten blijkt, dat zij de volgende motievenhadden om niet tot afschaffing der tollen over te gaan: 'Tolheffingmag dan bezwaarlijk zijn voor het verkeer, maar hiertegen is aan tevoeren, dat tolheffing een belasting is voor het onderhoud van dewegen, waarvan het verkeer dankbaar gebruik maakt. Is een bijdragein dat onderhoud dan niet billijk? En waarom alleen

afschaffing vanprovinciale tollen, wanneer er in de provincie 21 rijkstollen zijn, 5geconcessioneerde tollen op rijkswegen, 64 op geconcessioneerdewegen en slechts 6 provinciale tollen op 5 provinciale wegen? Entenslotte, wie zal het onderhoud dan moeten betalen? De provincieheeft er geen geld voor.' Het advies luidde dan ook: 'Deprovincialetollen niet afschaffen'. En aldus werd besloten.De komst van de paardetram van Utrecht naar Zeist was aanleidingtot vaststelling van het koninklijk 'Besluit van den 18den December1878, nr. 220, houdende aanvulling van het tarief van tolgelden op's Rijks grote wegen, vastgesteld bij besluit van 29 October 1833,Staatsblad no 59, en zulks voor zover het betreft: 'de tollen no. 1 aande Holle Bildt op de weg van Utrecht naar Amersfoort en no. 1 teZeist bij Schaerweide op den weg van de Bildt over Zeist en Drieber-gen naar Wageningen'. Het tarief was 'voor de rijtuigen, op

eenpaardenspoorweg gebruikt wordende, voor ieder aangespannentrekdier vijf cent en voor een stoomspoorwagen met de daardoor inbeweging gebragte wagens tien cents'. Nadat in 1880 en 1881 nog voor enkele andere gevallen koninklijkebesluiten waren vastgesteld voor tolheffing voor tramwagens op 'sRijks grote wegen, kwam er bij koninklijk besluit van 28 januari1882, Stbl. 20, een algemene regeling tot stand. Het tarief was voor







Seijst 1996. - Dl.26 wegen en 39 op bruggen. De provincie Utrecht sloeg hierbij geenbest figuur, want er waren in deze provincie 16 wegtoUen en 7brugtoUen. Noord-Brabant was de enige tolvrije provincie. Langzaammaar zeker raakte Nederland -bijna- tolvrij. De enige historische tol die thans nog resteert is die in Nieuwerbrugaan de Rijn (gemeente Bodegraven). Het is de sinds 1651 bestaandebrugtol, die eigendom is van de ca. 550 gezinnen in het dorp. De tolwordt namens de gezinnen, door het college van bruggemeestersbeheerd en verpacht aan een particulier. Toch zijn we in Nederland niet tolvrij, wanneer deze tol zou wordenopgeheven. In artikel 8 van de Wet op het Wegenfonds van 21januari 1965, Stbl. 30, heeft de tol op rijkswegen zijn intrede weergedaan, doordat het Rijk tolgeld kan heffen voor het gebruik vanbepaalde wegen of oeververbindingen. Hiervan is gebruik gemaaktvoor de tolheffing van de nieuwe

verbindingsroute Rotterdam-Middel-burg via bruggen over de Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren. Detol op de Zeelandbrug is overigens op 31 december 1992 opgeheven.Artikel 148 der Provinciewet en art. 277 van de Gemeentewet makenook het heffen van tolgelden door provincies en gemeenten mogelijk.Dat ambtenaren van het departement van Verkeer en Waterstaat alenkele jaren bezig zijn met het uitwerken van plannen tot tolgeld-heffing heeft uiteraard te maken met de vele technische problemen,die aan moderne tolheffing kleven. Het is natuurlijk niet mogelijk de Randstad vol te stoppen mettolpleinen en tolhuisjes. Dat zou tot kilometerlange files leiden en diezijn er al genoeg. Het zal daarom nog wel even duren voor alleproblemen zijn opgelost en dan zijn er ongetwijfeld weer figurenzoals Floris en instanties zoals de A.N.W.B, om deze tollen tebestormen en te bestrijden. Het volgende gedicht uit de Kampioen van 2 februari

1935, pag. 118zou dan als hoogst actueel weer gepubliceerd kunnen worden, waarbijbehalve de 'Hooge Haagsche Heeren' ook de Dames kunnen wordenaangesproken.



Seijst 1996. - Dl.26 DE TOL Het wordt heusch tijd, nu uit Den HaagHet plan komt voor een nieuwe plaag,Dat aan dit spelen met de &quot;tol&quot;Een einde komt, de maat is vol. Aan &quot;Tollens&quot; dichterschap ontsprotenHeb ik mijn grief in rijm gegoten;Het is de grief van 't heele land.Ik heb de meesten op mijn hand. Of durft men nog met klem beweren.Dat door de Hooge Haagsche HeerenEen goede &quot;beurt&quot; nu werd gemaakt?Hun &quot;tol&quot; heeft ons in 't hart geraakt. Wij willen dies met kracht getuigenEn voor geen tolbaas ons meer buigen.Wie tol heft, het bij ons verbruidt.Hij zet de klokken achteruit. De landslui zeer terecht gaan schreeuwen:De &quot;tol&quot; hoort in de middeleeuwen.Maar niet in onze tijden thuis;De &quot;tol&quot; is voor 't verkeer een ... kruisl De &quot;tol&quot; belemmert, brengt geen zegen.Vrij moeten zijn de bruggen, wegenVan Oost naar West, naar allen kant:Geen nieuwe

tollen meer in 't land! Arnhem, 26 Januari '35 Henriel.



Seijst 1996. - Dl.26 Bronnen - J.F. Boogaard, Alfabetisch Register op de Wetten en Besluitenbetreffende de Rijkswaterstaat, Deel I - III, Den Haag 1873. - J.F. Boogaard, Wetten, Decreten, Besluiten, Tractaten en anderebescheiden, Den Haag, diverse jaargangen. -  C.J. Bos, De Tollen op de landwegen in Nederland, Utrecht1951. - Kampioen, Bondsorgaan van de A.N.W.B., diverse jaargangentussen 1899 en 1915. - E. van Lennep, De Tolheffing op de grote wegen in Nederland,Amsterdam 1884. - H.S. van Lennep, Wetgeving op de grote wegen in Nederland1856. - Prae-adviezen voor de Algemene Vergadering van het Neder-lands Wegencongres, 29 december 1928, geschreven door G.J.van den Broek, R.H. baron de Vos van Steenwijk en de Wegen-commissie van de ANWB/KNAC. -  'Schipper mag ik overvaren', over tollen en tolhuizen. Foldervan het belastingmuseum Prof Dr. Van der Poel bij de ten-toonstelling van 15 september

t/m 3 december 1989. - Verslag van de behandeling van de Algemene Vergadering vande 'Vereeniging Het Nederlandsche Wegencongres', gehouden op29 december 1928 over het onderwerp: Op welke wijze is hetmogelijk de TOLLEN in ons land te doen verdwijnen en watkan worden gedaan ter bespoediging daarvan. - J.A. Jungman en F.K. van Iterson, Parlement en Kiezer,20e jaargang (1930/1931), 's Gravenhage 1930. - Het archief van de provincie Utrecht, m.n.: Bijlage 1 van denotulen van het verhandelde in de zomervergadering van deProvinciale Staten van Utrecht geopend 7 juli 1874; Rijksarchiefin Utrecht.


