
In mei 1915 ontvangt de burgemeester
van Loenen een brief van de directeur van
de Hollandsche Electrische Spoorweg
Maatschappij (HESM) te Amsterdam,
waarin hij beleefd vraagt om een onder-
houd. Onderwerp van gesprek is de aan-
leg van een spoorlijn Nieuwersluis -
Hilversum, waarover de minister van
Waterstaat in beginsel een gunstige be-
slissing heeft genomen. De spoorweg-
maatschappij zoekt nu voor dit plan finan-
ciële steun bij de betrokken gemeenten.

De beoogde aanleg van de spoorlijn tus-
sen Nieuwersluis en Hilversum zorgt voor
een intensieve correspondentie tussen
HESM en de gemeente Loenen. Inzet van
het gesprek met de burgemeester is het
verzoek van de spoorwegmaatschappij
om een subsidie te verkrijgen voor de
aanleg en exploitatie van deze uitbreiding
van het spoorwegnet, onder meer ten
gunste van de inwoners van Loenen. In de
raadsvergadering van 30 juli 1915 vragen
de raadsleden zich echter af of het wel in
het belang van de gemeente is om de ge-
vraagde subsidie van 10.000 gulden te
verstrekken. De animo hiervoor is mini-
maal, omdat er een halte zal komen in de
buurt van de capsulefabriek in de buurt-
schap Oud Over (tussen de huidige boer-
derij van J. Randeraat, nummer 112, en
de nieuw gebouwde woning op nummer
110) en die ligt voor de meeste inwoners
te ver af van de kom van het dorp. Maar
de raad wijst het verzoek van de HESM

niet definitief af. De gemeente deelt in de
brief van 6 augustus 1915 aan de directie
van HESM mee, dat men niet ongenegen
is enige subsidie te verlenen als de lijn zo-
danig geprojecteerd wordt dat deze rake-
lings langs de kom van het dorp zal lopen
en daar een station wordt gevestigd.

De spoorwegmaatschappij reageert snel.
De directeur schrijft op 16 augustus 1915
dat het hem spijt dat burgemeester
E.A.H.A. van de Velde bij zijn bezoek aan
het kantoor in Amsterdam hem ‘tever-
geefs getracht heeft te vinden’, maar dat
de directie voldoende op de hoogte is van
de wensen van de gemeente Loenen.
Helaas zijn die wensen voor HESM niet
aanvaardbaar, omdat de voorgestelde
aanpassing grote technische bezwaren
heeft. Bovendien zou de spoorlijn hierdoor
met 400 meter verlengd moeten worden,
hetgeen een bedrag van 40.000 gulden
aan extra kosten met zich mee zou bren-
gen. Die kosten wil Loenen niet voor haar
rekening nemen. De spoorwegmaat-
schappij denkt voor Loenen echter wel
een andere oplossing gevonden te heb-
ben, maar wil deze eerst met het gemeen-
tebestuur bespreken.

Enkele dagen later, namelijk op 20 augus-
tus 1915, bevestigt HESM voor alle duide-
lijkheid nog eens schriftelijk dat aan het
door Loenen gewenste tracé met een hal-
te langs de Rijksstraatweg, onmiddellijk bij
de kom van het dorp, niet tegemoet geko-
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men kan worden, omdat dit traject tech-
nisch en financieel niet haalbaar is.
Technisch niet omdat hierin veel te scher-
pe bochten en een scheve kruising met de
Vecht zouden voorkomen. Financieel niet
vanwege de eerder genoemde extra kos-
ten van 40.000 gulden, die nog verhoogd
zullen moeten worden met een stijging
van de jaarlijkse exploitatiekosten met
1.000 à 1.200 gulden. De directie van de
spoorwegmaatschappij komt in de brief
met een oplossing die ‘aan billijke eisen’
voldoet en bovendien technisch en finan-
cieel mogelijk is: een halte aan de westelij-
ke Vechtoever, op een afstand van circa
375 m. (4 minuten gaans!) van de kom van
het dorp. Bij dit tracé wordt de bebouwde
kom van het dorp niet in tweeën geknipt
door de spoorlijn en blijft er ook nog vol-
doende ruimte tussen de kom en de halte
voor uitbreiding van het dorp. Om dit
voorstel nog interessanter voor het ge-
meentebestuur te maken, wijst de directie
er op, dat de nieuwe spoorwegverbinding

met een zo ‘welvarende gemeente als
Hilversum ‘het vreemdelingenbezoek aan
Loenen zal bevorderen en Loenen als ver-
blijfplaats nog aantrekkelijker zal maken’.
Van de gemeente wordt bij realisering van
dit plan  een subsidie van 10.000 ver-
wacht.

De raadsvergadering van 7 september
1915 kan zich wel verenigen met de situ-
ering van de halte in het nieuwe voorstel,
echter op voorwaarde dat alle treinen bij
dit station zullen stoppen. Maar met de
gevraagde subsidie heeft de raad grote
moeite. Deze moet aangepast worden op
een bedrag van 300 gulden per jaar gedu-
rende 25 jaar. Deze uitslag van de beraad-
slaging wordt op 10 september 1915 per
brief aan de spoorwegmaatschappij mee-
gedeeld. Over het besluit inzake de subsi-
die is HESM teleurgesteld. De directie
vindt het aanbod van het gemeentebe-
stuur te laag, omdat de gevraagde bijdra-
ge al zeer bescheiden wordt geacht. Op
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26 oktober 1915 reageert de maatschap-
pij met het verzoek om voor de bereke-
ning van de subsidie een drietal ander
mogelijkheden in overweging te nemen:
- een jaarlijkse subsidie van 500 gulden

voor onbepaalde tijd (contante waarde
10.000 gulden);

- een jaarlijkse subsidie van 600 gulden
voor 40 jaar (contante waarde 10.296
gulden) of

- een jaarlijkse subsidie van 725 gulden
voor 25 jaar (contante waarde 10.074
gulden).

Wat betreft het aantal treinen, dat Loenen
zal aandoen, biedt HESM aan bereid te
zijn om minstens vier treinen in beide rich-
tingen bij de voorgestelde halte te laten
stoppen, hetgeen betekent dat lang niet
alle treinen nabij het dorp zullen stoppen.

De gemeenteraad van Loenen spreekt op
28 oktober 1915 uitvoerig over deze brief.
Het raadslid Pos deelt in de vergadering
mee dat hij vernomen heeft ‘dat in ver-
band met de te maken verbindingslijn
Vecht-Angstel naar Oukoop, de maat-
schappij sneltreinen zal laten loopen, zon-
der het station Nieuwersluis aan te doen’.
Een ander merkt op dat dit alleen geldt
voor het goederenvervoer. Vanwege de
onduidelijkheid over de bedoelingen van
HESM over ‘de treinenloop der ontworpen
lijn Nieuwersluis-Hilversum’, wordt beslo-
ten de brief aan het college van B&W te
geven voor nader onderzoek en advies.

Loenen is overigens niet de enige ge-
meente die nog vragen heeft. Naar aanlei-
ding van een rapport van Publieke Werken
van Hilversum vraagt het bestuur van die
gemeente opheldering over een aantal
punten. HESM gaat in november 1915
hierop in met een brief aan de belangheb-
benden, namelijk de provincies Noord-
Holland en Utrecht, gemeentebesturen
van Hilversum, Loosdrecht, Loenen en de
aan de route gelegen polders. De totale
kosten voor de aanleg van de spoorlijn
zijn geraamd op 2.100.000 gulden, waar-
van de Staat 2/5 deel en de streek 1/5
deel van de kosten zal bijeenbrengen. De
subsidie der direct-belanghebbenden zou
dan 420.000 gulden moeten bedragen:

voor Hilversum betekent dat een bijdrage
van 100.000 gulden, voor Loosdrecht
50.000 gulden, voor Loenen 10.000 gul-
den en voor de polders 10.000 gulden,
terwijl de provincies 250.000 zullen moe-
ten bijdragen. Als een groot voordeel voor
de nieuwe verbinding wordt gewezen op
de verkorting van de reisduur naar steden
als Leiden, Den Haag en Rotterdam. Ook
de vrachtprijzen worden goedkoper door
de aanleg van de nieuwe spoorlijn, zo
meldt HESM.

Zowel het college van B&W als de ge-
meenteraad van Loenen zijn in december
1915 wel gerustgesteld over de gerezen
vraag of de spoorlijn inderdaad zal stop-
pen bij het station Nieuwersluis. Dat blijkt
het geval te zijn. Een aantal leden is wel
overtuigd van de noodzaak van de nieuwe
spoorwegverbinding, maar tot een een-
stemmig besluit kan men niet komen. In
de raadsvergadering van 30 maart 1916
komen de leden ook niet tot een definitie-
ve beslissing, zelfs niet nadat de voorzitter
heeft meegedeeld dat de lijn in het belang
van de vooruitgang van de gemeente is.
De directie van de maatschappij maant
het gemeentebestuur in april 1916 aan om
spoedig een besluit te nemen. Loosdrecht
heeft op dat moment al laten weten bereid
te zijn een subsidie van 25.000 gulden op
zich te nemen: ‘het hoogste wat
Loosdrecht bij machte was’ bij te dragen.
Het college van B&W van Loenen  heeft
inmiddels een voorstel aan de raad voor-
gelegd om een jaarlijkse subsidie van 300
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gulden gedurende 30 jaar te verstrekken.
De raadsvergadering van 30 mei 1916
aanvaardt dit voorstel na lange discussie
met vier stemmen voor en een stem te-
gen. Volgens de voorzitter is een gemeen-
te noch nimmer door een exploitatie als
deze achteruitgegaan. Voorwaarde voor
de subsidie blijft de richtingswijziging met
een halte in de kom van het dorp  Loenen.
Teleurgesteld antwoordt HESM in juni
1916, dat de aangeboden subsidie nau-
welijks de helft bedraagt van de ‘zeer be-
scheiden som’ die men had gevraagd. De
extra kosten voor een wijziging in het tr-
acé kunnen hieruit niet worden gedekt. Op
24 juli 1916 wijst de gemeenteraad het
verstrekken van een subsidie voor de
spoorlijn Nieuwersluis - Hilversum defini-
tief af. 

Omdat ook de andere gemeenten uitein-
delijk afwijzend beschikken, is het plan
voor een spoorlijn Nieuwersluis -
Hilversum van de baan. Een gemiste kans
voor Loenen om door de verbinding met
de ‘welvarende gemeente Hilversum het
vreemdelingenbezoek te bevorderen...’.

Willem Mooij
Dorle Baecker

Met dank aan Kees de Kruijter

BRONNEN: 
RHCVV, Archief gemeente Loenen (1595-1943),
Correspondentie tussen de spoorwegmaatschappij
HESM en de gemeente Loenen in 1915 en 1916 en de
notulen van de gemeenteraad en het college van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Loenen uit de jaren 1915 en 1916.
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