
DE R I D D E R M A T I G E A M B A C H T S H E E R L Y K H E I D 
R I J S E N B U R G . 

EEN K A A R T U I T 1797 

Bij een bezoek aan „De Wamberg" in Berlicum, bij de familie Van 
Ryckevorsel, werd mijn aandacht gevestigd op bovengenoemde daar 
aanwezige kaart, waarop ongeveer het gehele gerecht van Rijsenburg 
staat aangegeven. Waarschijnlijk heelt de/e kaart gediend bij de 
verkoop van de landerijen in percelen. Het opschrift op de kaart 
doe dit vermoeden, wanneer we lezen: „Special Kaar!, van een 
„gedeelte der Landen behoorende aan de Heerlykheid en de Ridder-
„Hofstadt van Rysenburg, zijnde de Situatie van ijder Parsceel 
„bijzonder door nummers beteekent en de grootens in een appar t 
„Register aangeweezen. Gemeeten en geteekend op Rysenburg in de 
„Maand J a n u a r 1797, door mij ondergeschreeven Fred k Marti 
„Loeffler, Geomet, Jura tus , procopia Schmitz junior , Scala proportio-
„nalis van 130 Roeden à 600 Roeden pr. Morgen" 

Dit zal dan wel de laatste beschrijving en opmeting geweest zijn 
want kort vóór 1800 was va„ het, toen meer dan vijf eeuwen oude 
„Huys Risenborch ' mets meer over dan wat schamele bouwresten 
en een overblijfsel van een poortgebouw, dat ook thans nog aanwezig 

•S' V , , e « « U r i e 7 , a n k u n n e " W e n0% h e t ' m e t s P y k e r s aangebrachte 
jaartal 1635 ontdekken (zie ook: Jaarboekje Oud-Utrecht 1952) 

De kaart m kwestie is + 142 x 62 cm2. Die „Scala propor t ional is" 
is mi, met erg duidelijk. Verschillende architecten, landmeters en 
historici heb ik tevergeefs om een verklaring gevraagd. Wèl ben ik 
door een vergelijking van enkele toenmalige en ook thans nog be
staande afmetingen op een hedendaagse kadasterkaart van de ge
meente tot de slotsom gekomen, dat 1 cm op de kaart bijna 30 m i n 
werkelijkheid is. J 

Het merkwaardige van deze kaart is, dat er een plat tegrond op 
voorkomt van „het Huys Rijsenburg", zij het in vrij summiere vorn!. 
Ook de omgeving van de slotgrachten, boomgaard en siertuin met 
een drietal vijvers is duidelijk te onderkennen. In combinat ie met 
een drietal bekende afbeeldingen van het bouwwerk laat dit zich vrij 
nauwkeurig reconstrueren. ' 

Wanneer we nu zien naar de andere zijde van de lange wee die 
het gehele gerecht van Rijsenburg doorsnijdt, dan bemerken we, dat 
deze weg toen reeds met een half cirkel vormig pleintje ui t l iep op de 
„Landstraat naa Uitrecht" , de tegenwoordige Rijksstraatweg Utrecht-
Arnhem. ö 

Het blijkt dus, dat architect Adrianus Tollus, die ru im tien jaar 
na dato de dorpskern zou ontwerpen, zich door dit, toen reeds 
bestaande halfcirkelvormig pleintje, heeft laten inspireren om tot 
de typische gestalte te komen, zoals we die ook thans nog kennen 
Alleen de weg, die over de „landstraat naa Ui t recht" heen in het ver
lengde van tie huidige Rijsenburgse-steeg(laan) liep, heeft hij een 
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aantal meters verlegd naar het noordwesten en recht tegenover 
de kerk een herberg geprojecteerd, (het huidige „Wapen van 
Rijsenburg") . 

Ook links en rechts van de herberg heeft To l lus oorspronkelijk 
soortgelijke huisjes gebouwd als thans nog resten op het kerkplein. 
Zuidoostelijk van de herberg bleek een koetshuis geweest te zijn, 
zoals ui t een recent gevonden toto bleek. Dit koetshuis zal waar
schijnlijk ru im een eeuw geleden zijn afgebroken, terwijl het huis 
aan de noordwestelijke zijde omstreeks 1895 vervangen is door het 
huidige, waarin thans een slagersbedrij f gevestigd is. 

O p onze kaart zijn ook een zestal hofsteden aangegeven. Een, die 
thans nog b e s t a a t ' e n bewoond wordt door de familie Grootveld, 
gelegen aan de Hoendersteeg, blijkt in 1797 „Hoenderdaa l " te heten. 
Waarschijnlijk is de naam Hoendersteeg daaraan ontleend. Het 
merkwaardige is, dat, toen Risenborch in de 13e eeuw gebouwd werd, 
het, ter nadere aanduiding, vermeld werd als: „daar waar Hoenredaa l 
l igt . . . . " Ik weet alleen niet meer precies waar ik dit gelezen heb. 
Ook aan de Hoendersteeg gelegen, naast de voorgaande, zien we de 
hofstede: Scherpenzeel, thans bewoond door de familie Bos. 

Een andere zeer oude hoeve komt op de kaart voor, namelijk „He t 
Loo" waarnaar de huidige Loolaan genoemd is. Deze hoeve wordt 
reeds vermeld in een leenregister opgesteld tussen 1381 en 1383 
(Muller- „Registers en rekeningen van het bisdom Utrech t" dl. II 
blz. 688). Daar lezen we: „. . . . Twee hoeven uit synen toebehoren, 
gheheten die Loe . . . ., ghelcghcn tot Drieberghen. . . . " In de vorige 
eeuw is deze hoeve vervangen door een 19e eeuws villa-achtig gebouw. 
De omgeving is nog steeds mooi, maar dreigt tot industr ie terrein 
aangewezen te worden. 

T e n noordoosten van de meer genoemde „bindstraat v inden we 
nog een hoeve „De Kraay". Het is duidelijk, dat dit de naamgever 
werd van de latere, nu nog bestaande bui tenplaats „Kraaybeek". 
Tenslot te blijkt er dicht bij de bossen nog een hofstede „De T e m p e l " 
bestaan te hebben. Hierdoor is de naamgever ontdekt van de voor
malige Tempel laan , die een veertigtal jaren geleden gesloten is. De 
laan bleef nog in een rudimentai r stukje over m het laantje dat de 
toegang vormt tot de bossen, namelijk dat gedeelte van de in 1901 
geschonken Rijsenburgse bossen dat door een kortzichtige gemeente
raad van zich zelf onteigend dreigt te worden en bebouwd zal worden 
met woningwet woningen. 

O m te eindigen zij nog vermeld, dat aan de huidige Rijsenburgse 
steeg nog een hofstede „De Heuvel" lag ongeveer dââr, waar thans 
de parochiële school van Rijsenburg ligt. T T , „ 7 T X T ^ 
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