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In de gemeente Rhenen, onder Remmerden, bevindt zich een groot ter-
rein dat zo'n anderhalve eeuw de naam Plantage Willem III draagt. Het
werd in 1995 verworven door de stichting Het Utrechts Landschap,
waarmee een einde kwam aan een periode van ruim 140 jaar van ta-
baksteelt, akkerbouw, fruitteelt en landbouw. In het hieronderstaande zal
ik een kort overzicht geven over de geschiedenis van deze plantage.

In zijn boekje 'Naar Rhenen en de Grebbe' (1890) beschrijft de Rhenense
onderwijzer C.J. Voortman het begin van de Plantage Willem III als
volgt:
In 1852 werd door eenige ondernemende mannen, de gebroeders Ruijs
in vereeniging met den heer J. C.A. Van der Meer van Kuffeler, van de
kerk 100 bunders heidegrond gepacht om dezen voor de tabaksteelt
geschikt te maken. In Maart van genoemd jaar werden de werkzaamhe-
den op de plantage Willem III, zooals de onderneming genoemd werd,
met 6 vaste werklieden begonnen, maar 't volgende jaar gaf men reeds
zulk een uitbreiding aan de zaak, dat 60 morgen met tabaksplanten
werden aangelegd en 28 vaste werklieden, voor 't grootste deel uit 't
naburige Eist, hun brood op de plantage verdienden. Nog behoort deze
plantage tot de grootste /andbouwondernemingen in de gemeente Rhe-
nen.

Ook de Rhenenaar W.J. van Nas heeft een beschrijving van Rhenen in
druk uitgegeven: 'Rhenen en Omstreken voor burgers en vreemdelingen',
1906. Hij vertelt ons hierin het volgende:
In 1852 werd tevens door eenige vermogende heeren eene heide-ontgin-
ning ondernomen, waarbij omstreeks 100 bunders heidegrond van de
kerk in erfpacht werden gekocht, en tot een tabaks-plantage genaamd
Willem III omgewerkt. De vennooten of aandeelhouders Gebroeders Ruijs
en van der Meer van Kuffeler hebben hier met veel opoffering tot nut
van de gemeente eene maatschappij gevestigd, welke als kolonie: han-
del, nijverheid en arbeid bevorderde, en thans nog met afwisselend
voordeel in gewijzigde strekking door den heer van Schaick en zonen
wordt bebouwd en gedreven.

De feiten zijn de volgende. Op 28 januari 1852 werd door J.C.A. van der



Luchtfoto uit 1939 van de Plantage Willem III. In het midden de oprijlaan naar het voormalige
hoofdgebouw. Onder de Straatweg, rechts de Autoweg, linksonder Zwijnsbergen.



Meer van Kuffeler te Rhenen aan de Ned. Hervormde Kerk te Rhenen een
verzoek ingediend om een stuk onbebouwde grond van 80 è 100 bun-
ders te Remmerden, voor 99 jaar in erfpacht te mogen hebben. Het was
de bedoeling om deze heide- en driestgronden te ontginnen en in cultuur
te brengen. Het verzoek werd ingewilligd en het erfpachtcontract werd
ondertekend op 23-7-1853. De erfpachtsom bedroeg f 800,= voor 100
bunder (d.w.z. 100 hectare). De verpachters waren de heren P.H. Rog-
hair, J.G. Sandbrink en M.A. van Holst, allen kerkmeesters te Rhenen.
Pachters waren: W. Ruijs J.D.zn., T.A. Ruijs, beiden wonende te Rotter-
dam, J.M. Ruijs te Amsterdam en J.A. Ruijs en J.C.A. van der Meer van
Kuffeler, wonende te Rhenen.
De onderneming kreeg als naam 'Plantage Willem III', de preciese aanlei-
ding is niet bekend, maar een feit is dat Willem III in 1849 als koning
was geïnstalleerd en veel belangstelling had voor het wel en wee van
zijn onderdanen en de ontwikkeling van ondernemingen in het algemeen
bevorderde.
In 1853 en 1856 werd een aantal tabaksschuren met aangebouwde wo-
ning op het terrein gebouwd. Hieronder was ook het hoofdgebouw, de
grote schuur met het aangebouwde herenhuis. In totaal hebben er 14
schuren gestaan, alle met hetzij één woning aan de kop, of aan beide
einden een woning. In de loop der jaren hebben deze schuren diverse
namen gekregen, zoals de Krulleschuur, de Poolschuur, de Witte schuur,
de schuur van Muiswinkel, de schuur van Henk de Jong, de Kippeschuur
en de Hangar. Hier waren bijzonder grote schuren bij van ruim 700 m2,
hetgeen neer komt op een lengte van bijna 60 m.

Ten behoeve van de landarbeiders werden reeds in de begintijd 16 huis-
jes gebouwd in het westelijk deel van de plantage, deze buurt werd later
de Gribus genoemd. In de verkoopacte van 1930 worden deze huisjes,
met 16 kadastrale nummers, vermeld als een blok van acht arbeiderswo-
ningen. Kennelijk waren de huisjes inmiddels paarsgewijs bij elkaar ge-
trokken om de bewoners wat meer ruimte te gunnen. Aanvankelijk was
elk van de huisjes slechts 35 m2 groot. Het waren dermate slechte huis-
jes, dat deze reeds vóór de oorlog eerst aan kippen, en later aan varkens
onderdak boden.

Zoals door Voortman reeds werd beschreven, groeide het aantal werkne-
mers aan de plantage flink en de zaak draaide kennelijk goed. Een mon-
deling verzoek, door J.M. Ruijs c.s. aan de administrerend kerkvoogd
gedaan in 1868, deze erfpacht af te kopen waardoor de grond in eigen-



Het inmiddels afgebroken hoofdgebouw van de plantage, foto 1963.



dom van de onderneming zou komen, werd door de kerkvoogdij echter
afgewezen.

Verkoop
Na 28 jaar werd de plantage verkocht. In 1880 schreef J.D. Ruijs T.A.-
zn. namelijk aan de kerkvoogden dat de onderneming was overgedragen
aan de heren G.J. van Schaik en A.C. van der Eist, beiden wonende op
de Plantage Willem III en beide van de protestantse godsdienst.

In april 1890 verzocht Van Schaik om de boerenplaatsen te Remmerden
zonder de uiterwaarden, dus alleen de bouwlanden, in erfpacht of in
koop te mogen ontvangen, of te mogen huren. Tevens verzocht hij om
tegen een goede prijs de erfpacht van Plantage Willem III uit te mogen
kopen. In juli besloot de kerkvoogdij niet in te gaan op het verzoek met
betrekking tot Remmerden, maar wel een bod af te wachten op de af-
koop van de erfpacht.
Nadat in een rapport een afkoopsom van f 30.000, = werd genoemd
besloot men op 1 juni 1891 de afkoopsom te bepalen op f 26.000, = ,
waarbij dus de gronden in particuliere handen overgingen.

Inmiddels had men nieuwe uitbreidingsplannen op de Plantage. In maart
1892 besloot de kerkvoogdij aan Van Schaik 23 Ha heide-, driest- en
bosgronden voor 60 jaar, tiendvrij in erfpacht af te staan voor f 200,=
per jaar. Het betrof hier gronden die grensden aan het reeds bestaande
terrein.

De onderneming werd in 1902 gekocht door Hendrik Willem Pieter Bon-
te, landeconoom te Ede en Gerardus Wilhelmus Nagtglas Boot, notaris te
Gouda en het gehele bezit werd ondergebracht in de Naamloze Vennoot-
schap Cultuurmaatschappij Remmerden. Over deze periode is niets be-
kend. De N.V. werd in 1930 in het openbaar geveild door de Rhenense
notaris J.A. Van Iterson. Na de aankoop door Hendrik Jan Kruidenier
H.zn. te Doorn werden in 1931 de statuten gewijzigd. Doel werd 'het
kweeken van en den handel in fruit en tuinbouwproducten en de daar-
mede in verband staande uitoefening van het landbouwbedrijf, de zuivel-
bereiding en den aan- en verkoop van vee, kleinvee en pluimvee'. In het
beknopte kader van dit artikel heb ik de statuten van 1902 niet opge-
zocht. Duidelijk is echter, dat de tabaksteelt steeds verder op de achter-
grond werd geschoven en de fruitteelt belangrijker werd. We zien dan
ook later op een V.V.V.-kaart de naam 'Fruitkwekerij Plantage Willem III'
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Vooraanzicht van het inmiddels geheel afgebroken herenhuis van het hoofdgebouw
Plantage Wiliem III. Foto 1963.
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verschijnen. De oorzaak van het verdwijnen van de tabaksteelt ligt onder
meer in het feit, dat het tabaksmozaïek-virus steeds meer een verant-
woorde teelt van tabak onmogelijk maakte. Bovendien was de kwaliteit
van de inlandse tabak slecht en eigenlijk alleen bruikbaar als binnengoed
of kerftabak.

Er was intussen een aantal tabaksschuren verdwenen of gedeeltelijk
afgebroken. Enkele schuren hadden ernstig geleden onder de storm van
11-12-1925. Van andere was het woongedeelte verwijderd. Het hoofd-
gebouw, de grote schuur met het herenhuis, werd in 1968 afgebroken.
Op de lege plekken grond waar eerst de schuren hadden gestaan bleek
later dat er gebreksziekten in de gewassen optraden. De grond was er te
schraal en er zat te veel kalk in de bodem.

Het pad Zwijnsbergen, dat oorspronkelijk bij de Plantage behoorde, werd
in 1930 voor ƒ 1,= aan de gemeente Rhenen overgedragen onder voor-
waarde dat het zou worden verhard en er drie straatlantaarns zouden
worden geplaatst.

Het houden van pluimvee is nooit een belangrijk onderdeel van de Plan-
tage geweest, in aanmerking genomen dat een ei op de veiling slechts 2
cent opbracht. Het was uiteindelijk meer uit liefhebberij dat er kippen
werden gehouden.
In de beginjaren, 1930/31, werden de drie herenhuizen langs de Straat-
weg gebouwd en in het middelste huis kwam H.J. Kruidenier te wonen.
Uniek is dat Kruidenier reeds in augustus 1930 vergunning vroeg en
kreeg om er een familiegrafkelder te bouwen. Deze werd, na de verkoop
van de Plantage aan Cebeco, in 1965 geruimd waarbij de stoffelijke
resten naar elders werden overgebracht.

Een merkwaardige periode maakte de Plantage door tijdens de Mobilisa-
tie van 1939, toen er drie compagnieën van het 19e Regiment Infanterie
werden gehuisvest. In een van de schuren tegenover de Gribus, de
zogenaamde Witte Schuur, die van steen was gebouwd, kwam de 1e

compagnie. De 2e compagnie kwam terecht in de Gribus, maar verhuisde
snel naar de nieuw gebouwde barakken aan de Veenendaalse straatweg,
de 'Eikelkamp'. Later maakten de militairen een smederij in de Gribus. De
3e compagnie kwam in een van de meest oostelijke schuren terecht. Wat
later, in 1939/40 werd er een afdeling PAG (Pantser Afweer Geschut)
van dit Regiment op de Plantage ondergebracht.



Eén van de inmiddels verdwenen tabaksschuren, de zogenaamde
'Kippeschuur'.
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In 1941 werd 5 HA van de meest oostelijke punt verkocht waarbij er
buiten Plantage-verband particulieren kwamen te wonen. Het zuidelijke
deel van dit terrein wordt nog aangeduid als 'de Punt'. Het hier gebouw-
de huis van Honders is van 1953.

Er is nog tot na de oorlog fruit op de Plantage gekweekt, namelijk appe-
len, peren, meikersen, perziken, maar vanaf 1952 ook aardappelen. Deze
waren niet bedoeld voor consumptie, maar ze werden verkocht aan de
aardappelmeelfabrieken van W.A. Scholten te Foxhol. De kersenbomen
werden in het begin van de 50er jaren gerooid. Men kon het niet meer
bolwerken tegen de spreeuwen en de hoge pluklonen. Er hebben in
1951 nog wel ex-KNIL-militairen, die uit Indië waren verdreven, meege-
werkt aan de kersenpluk. Zij waren gewend koffiebonen te plukken,
vond men.

De onderneming werd in 1964 overgedaan aan de Cebeco, die er 30 jaar
zou verblijven. Deze coöperatie stelde zich tot doel het veredelen van
landbouwgewassen en het zoeken naar nieuwe rassen van granen en
grassen. In 1994 ging het geheel over naar het BBL (Bureau Behoud
Landbouwgronden), die het in beheer overdroeg aan het Utrechts Land-
schap.

Stichting Het Utrechts Landschap
In 1995 kreeg de stichting 'Het Utrechts Landschap' het terrein van de
Plantage in beheer. In milieu-technische zin vindt Het Utrechts Land-
schap dit gebied van belang omdat het een overgang vormt van het
droge, voedselarme gebied van de Heuvelrug naar de lage, natte, voed-
selrijke uiterwaarden van de Rijn. Men verwacht dat er een grote variatie
zal ontstaan aan flora en fauna. Men ziet het als een 'doorgeefgebied'
voor planten en dieren van de Heuvelrug naar de Rijn. Er zal een half-
open landschap moeten komen met bos, struiken, heide en open zand.
Door het uitzetten van edelherten moet voorkomen worden dat het
terrein zal dichtgroeien met bomen.
Hiermee hoopt de stichting te beantwoorden aan haar belangrijkste doel-
stelling: het scheppen van ruimte voor natuur in de directe omgeving van
mensen.

De stichters
De compagnons Ruijs (Willem Jan Danielszoon, Thomas Adriaan, Joh.
Marinus en Jacobus) hebben nooit in Rhenen gewoond. Het waren
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Het uitgebreide briefhoofd van de Plantage uit de dertiger jaren.



cargadoors te Rotterdam, die kennelijk geld wilden beleggen in de nieu-
we onderneming. De medefirmant Jacob Charles Anne van der Meer van
Kuffeler (geb. 1813) was echter kort na 1840 in Rhenen komen wonen.
Hij was hier ontvanger der Registratie, een soort belastingambtenaar. Hij
vertrok uit Rhenen in 1866.
Zijn oudste zoon, de in 1843 te Rhenen geboren Jaques Anne Francois,
zette de door zijn vader opgerichte eerste sigarenfabriek te Rhenen vo-
ort. Hij heeft in 1875 nog een belangrijke daad verricht, namelijk het
oprichten, samen met mr. G.J.D. Hondius van een afdeling Rhenen der
Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Door deze Maatschappij werd
een vrij uitgebreide openbare bibliotheek gesticht, en een spaarbank, die
later werd vervangen door de Rijkspostspaarbank.
Omstreeks 1890 heeft J.A.F, van der Meer van Kuffeler zijn familienaam
veranderd in De Blocq van Kuffeler. Zijn tweede zoon (de oudste zoon
werd nog geen jaar oud), Victor Jan Pierre de Blocq van Kuffeler (gebo-
ren 1879 te Rhenen) werd, als waterbouwkundig ingenieur, Directeur
Generaal van de Dienst der Zuiderzeewerken. Onder zijn leiding vonden
de inpoldering van de Wieringermeer en de aanleg van de Afsluitdijk
plaats.
J.C.A. van der Meer van Kuffeler woonde aanvankelijk in de Herenstraat
maar later verhuisde hij naar de Zandheuvelstraat (zie Achter Berg en
Rijn afb. 544) in het huis Zandheuvel (later bekend als het Teldershuis),
dat hij vermoedelijk zelf heeft laten bouwen.

Gijsbert Johannes van Schaik, geboren in Amerongen, woonde sinds
1871 op de Plantage. Hij was hier vermoedelijk in het bedrijf omhoog
geklommen. Hoe lang Van Schaik aan de Plantage verbonden was, is
niet bekend. Hij staat in het Bevolkingsregister per 1913 ingeschreven
als administrateur van de plantage 'Eikelkamp'. Hij stierf in 1917. Sinds
1880 woonde in het gezin Van Schaik de reeds vermelde firmant An-
dries Cornelis van der Eist, maar deze vertrok al weer drie jaar later.

De gegevens waarop dit artikel is gebaseerd zijn afkomstig van het Gemeente-archief
Rhenen, het archief der Ned. Herv. Gemeente Rhenen, mondelinge informatie van H.J.
Kruidenier te Veenendaal, enkele geschriften en eigen documentatie.
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