
Tussen Rijn en Lek 1992 2. - Dl.26 2 fSoct '^36 n Dorpsontwikkeling in het Kromme-Rijngebied tussen 1800 en 1940 BIBLIOIHEEK DERRIJKSUNIVERSITEiTI0TR5GHT Alfons Vernooij * In de periode tussen 1800 en 1940 kregen grote delen van Nederland een anderaanzien. Woeste gronden werden ontgonnen; industriegebieden kwamen op; destedelijke bevolking groeide sterk in getal. Villaparken, maar ook arbeiderswij-ken, ontstonden en spoorwegen werden aangelegd. De Utrechtse Heuvelrugonderging in deze periode een complete metamorfose: het gebied werd groten-deels bebost en er ontstonden tal van buitenplaatsen. Zeist barstte in dezeperiode uit zijn voegen. Zo dynamisch als het beeld is van de Utrechtse Heuvelrug, zo statisch lijkt hetbeeld van het Kromme-Rijngebied. Verstedelijking, mechanisatie, industrialisatieen schaalvergroting lieten het gebied in de negentiende en de eerste helft

van detwintigste eeuw schijnbaar onaangeroerd. Aan de hand van enkele voorbeeldenvan veranderingen in het bebouwingspatroon willen we laten zien dat toch ookin dit gebied, hoe bescheiden ook, de nieuwe tijd zijn invloed deed gelden'. Bevolkingsgroei Een algemeen verschijnsel is de sterke bevolkingsgroei die zich in het laatstekwart van de negentiende eeuw inzette. We hebben de inwoneraantallen van degemeenten in het Kromme-Rijngebied in een tabel geplaatst. Ter vergelijking zijnook de gegevens van het sterk groeiende Zeist en van de gehele provincieUtrecht opgenomen^. Vergeleken bij de provinciale groei stelt de bevolkingstoe-name in het Kromme-Rijngebied in de periode 1850-1940 weinig voor. Zeker invergelijking met de onstuimige groei van Zeist is de groei onaanzienlijk. Bimnikgroeit nog het meest, vooral in de periode 1920 tot 1940. Tuil en 't Waal kentzelfs een negatieve groei.

We mogen ervan uitgaan dat de geringe groei niet *. Historisch-geograaf, oud-medewerker Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.), provincieUtrecht. 1.   Het artikel is gebaseerd op gegevens van het M.I.P. in de provincie Utrecht. De resultaten van hetproject worden per gemeente in boekvorm gepubliceerd. 2.   De gegevens van 1815 zijn ontleend aan het boekje De Utrechtse gemeenten in 1815 invraag en antwoord. Provincie Utrecht, 1972. De latere gegevens zijn overgenomen uit dejaarverslagen van Gedeputeerde Staten.
















