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Van de redactie
Wie dit nummer van De Biltse Grift leest, zou de overigens onjuiste indruk kunnen krijgen dat de gemeente De Bilt wel een erg waterrijk gebied omgrenst, met
meren, havens, kleine riviertjes, polders. Zelfs in de rubriek De dingen die voorbij
gaan speelt water een dominante rol. Het is schijn. Want hoe charmant de foto
op de omslag ook mag zijn, De Biltse Grift was geen rivier en echte havens en
meren kennen we in onze gemeente al evenmin. U leest het allemaal in de artikelen hierna.
Dit nummer bevat bijdragen van o.a. Kees Kort, Kees Floor, Leo van Vlodorp, Abe
Postema en Loes Meijer. Evenals in het vorige nummer besteden we aandacht
aan De dingen die voorbij gaan en roepen we op uw bijdrage aan deze rubriek
te leveren: zoek in uw herinneringen, schrijf ze op en stuur ons uw bijdrage. Ze
maken De Biltse Grift tot een gevarieerd en leesbaar blad. Vanzelfsprekend zijn
ook langere artikelen natuurlijk altijd welkom.
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Kees Kort

Levend houden van de
geschiedenis van de Biltse
en Zeister Grift
Geestdrift voor de Grift
Eind 2017 presenteerde de initiatiefgroep Biltse en Zeister Grift haar plan
Geestdrift voor de Grift. Dit plan richt
zich op het levend houden van de geschiedenis van de oude vaarweg de
Biltse en Zeister Grift.
De Grift was drie eeuwen lang een belangrijke transportweg die de gemeenten Utrecht, De Bilt en Zeist met elkaar
verbond. Zij vervulde daarmee een vitale
economische functie voor de regio.
Het maakt de Grift in deze tijd tot een
belangrijk cultureel erfgoed.
Over de geschiedenis van de Grift is al
in 2015 een documentaire gemaakt: Bestemming: Haven van Zeist. Voor deze
documentaire bestond veel belangstelling bij de inwoners van Zeist en de Bilt.
De initiatiefgroep Biltse en Zeister Grift
(bestaande uit burgers van De Bilt en
Zeist en bij de Grift betrokken organisaties: Landschap Erfgoed Utrecht,
Utrechts Landschap, RHC Vecht en Ve-
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nen, het Hoogheemraadschap Stichtse
Rijnlanden en de historische verenigingen van Zeist en De Bilt) heeft nu gekeken op welke wijze deze bestaande interesse versterkt kan worden. In dit artikel
geven we aan welk streefbeeld voor het
erfgoed van de Grift de initiatiefgroep
voor ogen heeft en met welke activiteiten de geschiedenis van de Grift sterker
over het voetlicht kan worden gebracht.
Maar allereerst: wat is die geschiedenis
van de Biltse en Zeister Grift?
Eeuwenoude vaarweg tussen Utrecht,
De Bilt en Zeist
In de 17de eeuw, een periode van welvaart, groeiden de steden snel. Er was
daarom sterke behoefte aan voedsel en
bouwmaterialen. Deze producten werden vooral aangevoerd vanuit het omliggende platteland. Tot dan toe waren
handkarren, hondenkarren en paard-enwagen waren de voornaamste transportmiddelen om goederen te vervoeren. Via

Levend houden van de geschiedenis van de Biltse en Zeister Grift

De Biltse en Zeister Grift en de met haar verbonden watergangen.

het water konden veel grotere hoeveelheden van de benodigde producten worden getransporteerd. Daarom werden
overal in Nederland kanalen gegraven.
Ėén van die kanalen was de Biltse en
Zeister Grift. De Staten van Utrecht gaven in 1637 opdracht voor aanleg van de
Grift met een drieledig doel: de verbetering van de landerijen door de afvoer
van zand, het vervoer van waren naar de
Utrechtse markten en het functioneren
als waterboezem. De aanleg wordt gefinancierd uit de bezittingen van de abdij

van Oostbroek. Deze zijn tijdens de
Reformatie door De Staten onteigend.
De Grift kwam in 1642 in gebruik. In die
tijd was De Bilt een kleine agrarische gemeenschap van nog geen 500 inwoners.
Utrecht was het meest nabijgelegen
handelscentrum, waar boeren hun overschotten konden verkopen en waar ze
goederen, die niet in De Bilt voorhanden
waren, konden aanschaffen. Door de
aanleg van de Biltse en Zeister Grift werd
het mogelijk grotere vrachten tussen
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Utrecht, De Bilt en Zeist te vervoeren. De
aanleg van de Grift betekende een sterke
economische impuls voor de hele regio.
Mest, turf, stadsafval en allerlei luxe goederen als wijn en tabak waren de producten die vanuit Utrecht kwamen. Ook
huisraad voor de buitenplaatsen langs de
Grift en bouwmaterialen voor Slot Zeist
werden via het water verscheept. In omgekeerde richting brachten pramen vanuit Zeist of De Bilt zand en landbouwproducten naar de stad. Daarnaast vonden
producten van lokale bedrijfjes van de
Evangelische Broedergemeente (zoals
zilver, terracotta en blikwaren) en vanuit
De Bilt de Vingerhoedsmolen hun weg
naar Utrecht en verder naar Amsterdam.

Ook met de Grift verbonden watergangen zoals de Blikkenburgervaart, de
Hakswetering en de Houdringse vaart
werden goederen af- en aangevoerd.
Via de Houdringse vaart bijvoorbeeld
konden via een schutsluisje bij de Oude
Bunnikseweg duwschuiten richting de
Biltse Grift worden gevaren. Er werden
hier voornamelijk bouwmaterialen aangevoerd, terwijl er in de omgekeerde
richting boomstammen, hakhout en
afgegraven zand van de weilanden afgevoerd werden.
Er was geen jaagpad langs de Grift, de
schippers duwden hun pramen voort
met lange stokken.
Twee sluizen zorgden voor overbrugging

Het duwen van pramen over de Grift ter hoogte van boerderij Veelust in De Bilt.
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van verschillen in waterniveau: één in De
Bilt vlakbij landgoed Sandwijck en één
in Zeist bij buurtschap Het Clompje. Er
voeren veel scheepjes: in 1924 werden in
de Koppelsluis in Zeist nog 3200 schepen
geschut.
De oude haven of losplaats van De Bilt
lag bij het huidige Kloosterpark. In de
dertiger jaren moest die wijken voor
de nieuwe rondweg om het dorp. Een
nieuwe losplaats werd aangelegd ter
hoogte van de Jacobssteeg (tegenover de
Biltsche Hoek).
In Zeist lag de haven in het centrum van
het dorp, aan de Waterigeweg. Het aantal gemeentelijke loswallen bedroeg 22.
Deze loswallen werden vaak gebruikt als
opslagplaats van vuilnis, mest, bagger
en stenen. De sloot naast de Waterigeweg wordt Schipperssloot genoemd;
vroeger ook wel Schippersvaart. Oorspronkelijk behoorde de Schipperssloot
tot het Slotcomplex. In 1872 kocht de
gemeente Zeist de Schipperssloot en de
daarlangs liggende strook grond aan de
Waterigeweg. De strook grond was in
gebruik als particuliere lig- en losplaats.
In 1908 werd de losplaats vergroot en
kreeg toen een lengte van 300 meter. Bij
het Schippershuis (verbouwd 1914; afgebroken 1961) lag de loswal van de firma
Ekdom met het schuitenhuis. In 1930
werd een nieuwe haven aangelegd op
het landgoed Kersbergen. Maar tegen de
verwachtingen in is die nauwelijks meer

gebruikt (net als de loswal op de Jacobssteeg). Slechts één scheepje kwam hier
in 1939 aan. Goederentransport ging
steeds vaker per vrachtwagen.
In 1949 voer de laatste boot met goederen over de Grift. In 1960 schrapte de
Provincie Utrecht de Biltse en Zeister
Grift van de lijst van vaarwateren. Hiermee kwam een einde aan de Grift als
centrale vervoersader tussen Utrecht, De
Bilt en Zeist.
Kansen en beperkingen
De initiatiefgroep heeft het gegeven
dat de Grift drie eeuwen lang de vervoersader was die Utrecht, De Bilt en
Zeist economisch verbond als uitgangspunt genomen voor de te maken plannen. De waterinfrastructuur en wat er
over de Grift werd vervoerd zijn dan de
belangrijkste thema’s. Daarbij heeft de
initiatiefgroep sterk gekeken naar de
situatie van de afzonderlijke gebieden
waar de Grift doorheen stroomt.
• In Utrecht loopt de Grift in de nabijheid van de Weerdsluis door het oostelijk deel van het centrum, een oud
stedelijk gebied. Het gedeelte van de
Grift in Utrecht is overigens een oude
Vechtarm. In de 19de eeuw werden
via de Singel en de Grift kolen naar
de gasfabriek vervoerd. Dit is nu het
Griftpark. Ook is over de Grift zand
vervoerd voor Utrechtse woningbouwprojecten.
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• In De Bilt loopt de Grift allereerst
langs de Utrechtseweg. Hier waren
destijds verschillende bedrijven gevestigd die het water van de Grift
gebruikten. Voorbeelden zijn de
Stoomwasscherij De Sneeuwbal die
het Griftwater gebruikte om te wassen en de Vingerhoedsmolen waar
een waterrad de slijpschijven voor de
productie van vingerhoeden werden
aandreef.
In het gebied De Bilt-Zuid vervult de
Grift thans een belangrijke ecologische functie: het wildviaduct onder
de A28 is de belangrijkste verbinding
bij de faunatrek tussen het Vechtplassengebied, de Utrechtse Heuvelrug en
het Kromme Rijngebied. Overleg met
de Provincie Utrecht, de gemeente De
Bilt en natuur- en milieuorganisaties
maakte duidelijk dat in dit gebied
geen significante aantasting van de
natuur mag plaatsvinden. Er is wel
enige ruimte voor andere gebruiksmogelijkheden van het gebied, maar
daar waar verstoring dreigt krijgen
natuur en landschap voorrang. Dit
maakt dat de mogelijkheden om het
gebied De Bilt-Zuid te betreden voor
cultuurhistorische beleving van de
Grift beperkt zijn. Alleen bij het bruggetje over de Grift bij de Jacobssteeg
(ter hoogte van de Biltse Hoek) zijn er
mogelijkheden om bij de Grift te ko-
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men (overigens een prachtig uitzicht
over de Grift).
• In het laatste gedeelte van de Grift
door Zeist-West, een in de zeventiger
jaren gebouwde wijk, is het oorspronkelijk karakter van de Grift op verschillende plaatsen verloren gegaan. Veel
bruggen over de Grift zijn vervangen
door duikers, de loop van de Grift is
verlegd en het oude buurtschap Het
Clompje, rond de Koppelsluis met
sluiswachterswoning, is afgebroken.
Een pré is dat de Koppelsluis rond
2010 is gerestaureerd.
Aan het einde van de Grift bij het Slot
Zeist is het oorspronkelijk karakter
van de Grift beter bewaard gebleven. In dit laatste gedeelte is de Grift
verbonden met de vaarwegen de
Hakswetering (en zo met de Kromme
Rijn) en de Blikkenburgervaart (en via
deze laatste vaart met de Rijnwijckse
Wetering).
Streefbeeld voor de Grift
Op basis van de geïnventariseerde kansen én beperkingen voor de verschillende delen van de Grift heeft de initiatiefgroep een streefbeeld voor het erfgoed
van de Grift opgesteld.
a.	 Het vergroten van de herkenbaarheid van de Grift
De inzet is om met relatief eenvou-
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artikel
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De sluis van De Bilt.

dige maatregelen de herkenbaarheid
van de Grift in het landschap en de
bebouwing te vergroten. Het gaat er
om dat inwoners en bezoekers zich
de oude situatie kunnen voorstellen,
zonder dat deze in de precieze oude
vorm op de plek is terug te zien. De
Grift wordt zichtbaar gemaakt in het
landschap door eenheid aan te brengen in bijvoorbeeld bruggen en sluizen. De initiatiefgroep stelt voor om
een beeldkwaliteitsplan op te stellen
zodat deze herkenbaarheid van de
Grift op samenhangende wijze kan
worden vormgegeven.

b.	 Het beter toegankelijk maken van de
Grift
Het is van belang dat mensen uit de
streek en bezoekers beter in staat
worden gesteld om te genieten van
het mooie landschap en het natuurschoon van de Grift. Het streven is dat
de oude vaarweg op meer plekken
toegankelijk wordt. Het gaat om het
creëren van kleinschalige voorzieningen - zoals kleine verbeteringen van
paden gecombineerd met bankjes
langs de oever - als rustpunt voor
wandel- en fietsroutes en de mogelijkheid van een kanoroute onder
strikte voorwaarden.
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c.	 Het vergroten van de kennis over de
Grift
De initiatiefgroep wil de geschiedenis van de belangrijke vaarweg bij de
inwoners van Zeist, De Bilt en ook
Utrecht tot leven brengen. Het gaat
dan vooral om
de totstandkoming en de functie van
de Grift, haar havens en sluizen en
het transport over de vaarweg en de
met de Grift verbonden watergangen. De verhalen hierover worden
allereerst gecommuniceerd via informatieborden op locaties langs de
door de initiatiefgroep ontwikkelde
wandel-, fiets- en kanoroutes. Mogelijk kan hiervoor ook een app worden
ontwikkeld. Ook via de websites van
UtrechtAltijd en de historische verenigingen van de Bilt en Zeist worden
de verhalen over de Grift verteld.
d.	 Geestdrift voor de Grift creëren
Kunstenaars kunnen er aan bijdragen dat een levend én een meer
gezamenlijk beeld van de vaarweg
ontstaat. Het idee is dat onder het
motto ‘Geestdrift voor de Grift’ een
prijsvraag wordt uitgeschreven voor
inzendingen op het gebied van beeldende kunst, fotografie en poëzie.
Concrete activiteiten
Op basis van het streefbeeld heeft de
initiatiefgroep het activiteitenplan Geest-
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drift voor de Grift opgesteld om daarmee
stap voor stap tot invulling van dit streefbeeld te komen. We geven enkele voorbeelden, toegespitst op De Bilt.
Een goede bijdrage voor een meer herkenbaar beeld van de Grift kan het restaureren van de sluis bij Sandwijck zijn.
Hier is nu alleen nog een schutluik in de
Grift aanwezig.
Om de toegankelijkheid te verbeteren
zouden langs de oevers van de Grift (buiten de beschermde gebieden) enkele
rust- c.q. picknickplaatsen voor wandelaars en fietsers kunnen worden gecreëerd. Opties hiervoor zijn het Kloosterpark en het bruggetje over de Grift bij
de Jacobssteeg. Op deze locaties komen
twee fietsroutes en een wandelroute
langs de Grift bij elkaar.
Voor de inwoners van De Bilt zijn de volgende tochten interessant:
• Ommetje langs de loswallen van De
Bilt. Deze wandeling loopt langs zowel
de oude als de nieuwe loswallen van
de Grift in De Bilt en geeft een inkijkje
in het stroomgebied van de Grift bij
de Jacobssteeg.
• Rondtocht van de oude haven van
De Bilt naar de oude haven van Zeist.
Deze fietsroute (7 kilometer) start bij
de oude haven van De Bilt en loopt
via de Utrechtseweg en de Kroostweg
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Brug over de Grift in De Bilt met het huisje van de havenmeester.

naar de oude haven van Zeist. Via de
Koppelsluis en Oostbroek komt men
terug in De Bilt.
• Fietstocht vanaf de Weerdsluis in
Utrecht tot de oude haven van Zeist.
Deze fietsroute (13 kilometer) loopt
vanaf de Weerdsluis in Utrecht via de
oude haven van De Bilt naar de Koppelsluis en uiteindelijk naar de haven
van Zeist.
Uitvoering van de plannen
Het plan Geestdrift voor de Grift is
op de bijeenkomst van eind 2017

aangeboden aan Mariëtte Pennarts,
gedeputeerde Cultuur van de Provincie
Utrecht, Hans Mieras, wethouder
Cultuur van de gemeente De Bilt, Marcel
Fluitman, wethouder Cultuur van de
gemeente Zeist en Arjen Koerhuis van
het Hoogheemraadschap de Stichtse
Rijnlanden. Allen onderschreven het
cultuurhistorisch belang van de Grift en
omarmden de plannen. Zij bleken ook
bereid verschillende van de voorgestelde
acties te adopteren. Daarbij werd
vastgesteld dat niet alles direct zal
kunnen worden uitgevoerd. Sommige
voorstellen kunnen namelijk beter
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Brug over de Grift in De Bilt met het huisje van de havenmeester.
Transport over de Grift bij het Kloosterpark in de Bilt.

worden meegenomen bij toekomstige
ruimtelijke plannen en infrastructurele
werken om zo ’werk met werk’ te
kunnen maken.
Maar de eerste stappen in de uitvoering
worden gezet. Zo gaf de Provincie
Utrecht aan het beeldkwaliteitsplan
voor de Grift ter hand te zullen
nemen. De gemeente Zeist gaat een
cultuurhistorische wandeling rond de
Koppelsluis oppakken. Hierbij hoort
ook de reconstructie van het oude
buurtschap het Clompje met oude foto’s
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en mogelijk andere middelen.
Voorts is van belang dat de Provincie
Utrecht parallel een inventarisatie
uitvoert van historische waterwegen in
Utrecht. De Grift maakt deel van deze
studie en is een casus voor de door de
Provincie te ontwikkelen aanpak voor
andere historische waterwegen in de
Provincie.
Bovenal hoopt de initiatiefgroep dat haar
plannen de inwoners van de Bilt, Zeist
en ook Utrecht zal inspireren om zich

Naam van
Levend
houden
artikel
van de geschiedenis van de Biltse en Zeister Grift

te verdiepen in de geschiedenis van de
Biltse en Zeister Grift. Ėn op stap gaan
om de oude vaarweg op haar route van
Utrecht, de Bilt naar Zeist te volgen en te
beleven.
’Het is belangrijk dat je je thuis voelt in
een gebied en je voelt je pas thuis in
een gebied als je de historie kent.’ Dat
is het motto van onze voorzitter van de
initiatiefgroep Jan Reerink en met hem
de hele initiatiefgroep.
Wij zijn erg benieuwd of de oude Biltse
en Zeister Grift door de uitvoering van
de geschetste activiteiten nog meer
gaat leven bij de inwoners van De Bilt en
Zeist.
Bronnen:
Geestdrift voor de Grift, Plan initiatiefgroep Biltse
en Zeister Grift, 2017
Ellen Drees, de Biltse Grift in de Biltse Grift september 1997
Frans Nas, Bedrijven in De Bilt II, De Vingerhoedsmolen, de Biltse Grift september 1997
R.P.M.Rhoen, De havens van Zeist, op website
Geheugen van Zeist
Karen M. Veenland-Heineman, Lezing Koppelsluis,
Historisch Café Zeist 2009

Historische informatie over de Grift is
ook te raadplegen op de website van
Landschap Erfgoed Utrecht
www.utrechtaltijd.nl

Auteur:
Kees Kort (66) is documentairemaker.
Hij is verbonden aan Het Rozenhuis
(www.hetRozenhuis.org), een organisatie in Zeist die filmdocumentaires
maakt over historische én maatschappelijk-culturele thema’s.
Samen met collega Pieter Veraart
maakte hij de documentaire ‘Bestemming: Haven van Zeist’, over de
geschiedenis van de Biltse en Zeister
Grift. Als secretaris van de initiatiefgroep Biltse en Zeister Grift heeft hij
recentelijk meegewerkt aan plannen
om het erfgoed van de Biltse en Zeister Grift levend te houden. Op dit
moment werkt hij samen met andere
Zeistenaren aan een plan om het oude
buurtschap ’t Clompje, dat vroeger
rond de Koppelsluis in Zeist-West lag,
te laten herleven.

De foto’s zijn afkomstig van: Historische Kring
D’Oude School De Bilt, RHC Vecht en Venen en het
Utrechts archief.
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Kees Floor

De Voorveldse polder
De weilanden en maisvelden in
De Bilt tussen de Utrechtseweg,
Rijksweg A27, de Biltse Rading en
de bebouwing van De Bilt (Park
Arenberg) worden wel aangeduid
als ‘natuurontwikkelingsgebied
Voorveldse polder’ (1). Klopt dat
wel? De Voorveldse polder was toch
eigenlijk een stukje Maartensdijk, dat
later tot aan de A27 werd volgebouwd
met de Utrechtse woonwijken
Tuindorp-Oost en Voordorp? Om
hierover meer duidelijkheid te krijgen
gaan we terug tot 1815.
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In dat jaar voerde het militair gezag
namelijk een enquête uit naar de
situatie in de Nederlandse gemeenten
(2). Een van de vragen was of er
polders in de gemeente voorkwamen.
Burgemeester Eyck van Maartensdijk liet
het antwoordvakje leeg, collega Mulder
uit De Bilt vulde in: die zijn hier niet.
De Voorveldse polder werd in geen van
beide gevallen genoemd.
Niet vermeld
Ook in andere bronnen uit het eerste
deel van de negentiende eeuw is de
Voorveldse polder niet te vinden. Dat
geldt bijvoorbeeld voor de officiële, in
opdracht van Provinciale Staten van
Utrecht vervaardigde vierdelige kaart
van de provincie Utrecht uit 1850 (3)
en de topografisch militaire kaart van
rond 1850 (4), de ‘oerversie’ van de
huidige topografische kaarten. Beide
kaarten vermelden wel poldernamen
in bijvoorbeeld Achttienhoven en
Westbroek.
Op de schets van figuur 1 en in de
bijbehorende brief uit 1858 (5)
zoeken we eveneens tevergeefs naar
een vermelding van de Voorveldse

Figuur 1. Situatieschets van de landerijen ten noorden van de
Biltstraat (thans Biltsestraatweg/Utrechtseweg) tussen Fort
De Bilt en het dorp De Bilt, 1858. Het lichtgroen ingekleurde
gebied zou later worden aangeduid als Voorveldse polder;
het donkergroene gebied lag weliswaar in de gemeente
Maartensdijk, maar ressorteerde onder het waterschap de
Biltsche en Zeister Grift. Op het meest westelijke perceel van
het donkergroene gebied, direct naast de Voorveldse polder,
bevindt zich thans Brasserie Vink. Bron: Regionaal Historisch
Centrum (RHC) Vecht en Venen (5).

polder. Afzender was A.J. van Beeck
Calkoen, naar eigen zeggen eigenaar
van enkele percelen in de ‘polder van
Oostveen’, meer precies in de in lichten donkergroen ingekleurde gebieden.
Hoewel het lichtgroene gebied, dat via
een op de kaart aangegeven ’nauwe
en bochtige waterleiding’ afwaterde
op de Vecht, later Voorveldse polder
genoemd zou worden, gebruikt hij
die naam nog niet; die aanduiding
was toen kennelijk nog niet in gebruik
of niet algemeen. Het donkergroene
gebied, dat afwaterde op de Biltse Vaart

(Biltse Grift), zou bij de officiële
instelling van de waterschappen
medio jaren zestig van de
negentiende eeuw deel gaan
uitmaken van het naastgelegen
waterschap ‘de Biltsche en
Zeister Grift’. Het huidige
natuurontwikkelingsgebied
Voorveldse polder ligt echter
meer naar het oosten, ongeveer
waar in figuur 1 de tekst ‘De
Bilt’ staat, dus ver buiten
de laatnegentiende-eeuwse
Voorveldse polder.

Vermeldingen en ligging
De aanduiding ‘Voorveldse
polder’ duikt op de officiële
topografische kaarten voor
het eerst op in 1873 (6). Ook
nieuw op de kaart van dat jaar
is overigens de vermelding van het
aangrenzend waterschap ‘de Biltsche
en Zeister Grift’. Beide namen vinden
we eveneens terug aan de rand van een
polderkaart uit 1901 (figuur 2).
De naam Voorveldse polder komen we
verder ook nog tegen in documenten
van het waterschap Maartensdijk,
bijvoorbeeld in de zogeheten keur of
politieverordening uit 1877 (7a); in
een keur zijn de verplichtingen van de
ingelanden vastgelegd en de sancties bij
het niet nakomen daarvan. De keuren
van het waterschap de Biltsche en Zeister
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Grift bevatten geen poldernamen. De
enige gebiedsnaam die in De Bilt wordt
gehanteerd is de Kijfakker, tussen de
Looydijk en de Achterdijk (Burgemeester
De Withstraat).
Op kaarten van het waterschap
Maartensdijk staan doorgaans geen
poldernamen vermeld; een uitzondering
vormt een kaart uit 1904 waarop iemand
later met de hand enkele poldernamen
heeft genoteerd (figuur 3), waaronder
‘Voorveldsche polder’. De oostgrens van
de polder loopt van het even ten oosten
van Fort De Bilt gelegen Melatenhuis
(figuur 3) of Lazarushuis (figuur 1) naar
Fort Voordorp.
Geen twijfel
In 1925 stelde het waterschap
Maartensdijk een notitie op om

Figuur 2 .Uitsnede uit de Polderkaart van de landen
tusschen Maas en IJ van W.H. Hoekwater, 1901. Collectie
Stadsarchief Amsterdam STOK0100018000001.
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de grenzen van de polders en de
verschillende opvattingen die daarover
de ronde deden, nog eens netjes op
een rijtje te zetten (7c). De Voorveldse
polder wordt daarin gesitueerd binnen
de toenmalige gemeente Maartensdijk
aan de rand van de stad Utrecht tussen
de Ezelsdijk (Kardinaal de Jonghweg), de
weg van Utrecht naar Hilversum (Mac
Adam weg op figuur 1; Blauwkapelse
Weg, Utrecht op figuur 3), de Voordorpse
dijk (Blauwkapelse Dijk op figuren 1 en
3) en de grens van het waterschap de
Biltsche en Zeister Grift. Het is precies
het gebied dat in figuur 1 lichtgroen met
tekst 2e Afdeling is weergegeven. Over de
grenzen van de polder bestond overigens
geen verschil van mening, zo werd in de
notitie nadrukkelijk vermeld.
Het is duidelijk dat men destijds het
meer naar het oosten gelegen,
huidige natuurontwikkelingsgebied
Voorveldse polder niet alszodanig
aanduidde. Een naam als
waterschap de Biltsche en Zeister
Grift, - de begrippen polder en
waterschap werden destijds in
de provincie Utrecht door elkaar
gebruikt, - zou veel meer voor de
hand gelegen hebben.
Buiten waterschapsverband
In 1927 werd het gebied ten
noorden van de Utrechtseweg
tussen de Soestdijkse weg en de

ten zuiden van
de Utrechtseweg
aanvankelijk
Bloeyendael gaan
heten, naar een meer
naar het westen
gelegen, nu nog als park
voortlevend landgoed
Bloeiendaal. En het
PLUS-kantoorgebouw
Aerenbergh aan de
noordkant van diezelfde
Utrechtseweg werd
destijds opgetrokken
Figuur 3. Uitsnede uit de Polderkaart van de landen tusschen Maas
en IJ van W.H. Hoekwater, 1901. Collectie Stadsarchief Amsterdam
op percelen die nooit
STOK0100018000001.
deel hadden uitgemaakt
van het gelijknamige
landgoed Arenberg.
grens tussen De Bilt en Maartensdijk
Om te voorkomen dat we al te voorbarig
(bij de Werken van Griftenstein)
conclusies te trekken, gaan we eerst
buiten waterschapsverband gebracht
echter na wat er na 1927 verder
(8). Daarmee had het huidige
gebeurde aan de noordkant van de
‘natuurontwikkelingsgebied Voorveldse
Utrechtse weg. Heeft de Voorveldse
polder’ vanaf 1927 officieel geen
polder zich misschien in oostwaartse
‘poldernaam’ meer. De grens tussen de
richting uitgebreid?
Voorveldse polder, die afwaterde op de
Vecht, en het Waterschap de Biltsche
Uitbreiding naar het oosten
en Zeister Grift, afwaterend op de Biltse
Dat is in principe mogelijk als de manier
Grift en daarmee op het stadswater van
van afwatering is veranderd of als de
Utrecht, bleef ongewijzigd.
waterschappen andere grenzen hebben
Het lijkt er dan ook haast op dat de naam
gekregen. Van Beeck Calkoen stelde in de
van het Biltse natuurontwikkelingsgebied
eerder genoemde brief uit 1858 al voor
Voorveldse polder is ‘geleend’ van een
de beide gebieden waarin zijn landen
vergelijkbaar gebied in de omgeving.
waren gelegen, samen te voegen en
Dat komt wel vaker voor. Zo zou de
van een gezamenlijke waterafvoer door
nieuwe woonwijk op het Hessingterrein
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Figuur 4 . Uitsnede uit een van de schouwkaarten van het Waterschap de Bildtsche en Zeister Grift, ca. 1910. De kaart toont pe
de gemeenten Maartensdijk en De Bilt is aangeduid in geel. De zich thans op die plaats bevindende Werken van Griftenstein da
Steinenburglaan waren er al wel. De percelen die in 1949 overgingen naar het Waterschap Maartensdijk zijn rood ingekleurd.

bemaling met een molen te voorzien.
Dat zou dus zijn neergekomen op een
uitbreiding van de Voorveldse polder
naar het oosten.
Kennelijk is het er in zijn tijd niet van
gekomen. Zo’n 85 jaar later, tijdens
de Tweede Wereldoorlog, waterde
het donkergroene gebied van figuur 1
namelijk nog steeds af op het stadswater
van Utrecht, ressorteerde het nog steeds
onder het waterschap de Biltsche en
Zeister Grift en was het er nog steeds
veel te nat. Daarom vielen eigenaren
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De Voorveldse polder

en gebruikers van dit gebied in 1944
terug op een oud idee en verzochten
ze om hun landerijen voortaan te doen
afwateren op de Voorveldse polder (9c).
Alvorens tot actie over te gaan wilde het
waterschap Maartensdijk eerst advies
inwinnen van het Technisch Bureau
van de Unie van Waterschapsbonden.
De aanvraag daartoe, die op 15
december 1944 werd verzonden,
kwam pas in Haarlem aan op 12
januari; de postbezorging was in de
hongerwinter door de oorlogs- en

aart toont percelen ten noorden van de Biltsestraatweg/ Utrechtseweg vanaf Fort De Bilt. De toenmalige grens tussen
riftenstein dateren uit 1918 en staan dus niet op deze kaart, het woningcomplex Steinenburg en de woningen aan de
ingekleurd. Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard (9b).

weersomstandigheden uiteraard niet
optimaal. Het sturen van een specialist
om de voor advisering benodigde
opmetingen te kunnen verrichten,
bleek geen optie. De laatste auto van
het Bureau was in november daarvoor
gevorderd en de staat van de fietsen
was te slecht om de reis van Haarlem
naar Utrecht op verantwoorde wijze
te kunnen maken. Bovendien vond
men het onverantwoord om iemand
met een gezin onder de toenmalige
tijdsomstandigheden een reis naar een

bestemming zo ver van Haarlem te laten
maken. Telefonisch overleg was wel
mogelijk, maar dan bij voorkeur via een
privénummer; door de schaarste aan
brandstoffen was het kantoor van het
Bureau na 12.00 uur niet meer bezet.
Polder, park en
natuurontwikkelingsgebied
Na de bevrijding bleek het wél mogelijk
om te overleggen en uiteindelijk de
gewenste verbetering van de afwatering
te realiseren. Per 1 januari 1949 werd
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Figuur 5. Uitsnede uit een kaart met wijzigingen van de grenzen van waterschappen, 1976. Het Waterschap
de Biltsche en Zeister Grift werd opgeheven per 15 december 1976. Het resterende gebied ten noorden van
de Biltsestraatweg/Utrechtseweg ging over naar het Waterschap Maartensdijk (rood ingekleurd). Ook
het buiten waterschapsverband gelegen gebied (rood ingekleurd en gearceerd), waaronder het huidige
‘natuurontwikkelingsgebied Voorveldse polder’, ging over naar het Waterschap Maartensdijk.
Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard.

de grens tussen de waterschappen
Maartensdijk enerzijds en de Biltsche
en Zeister Grift anderzijds verlegd van
de westrand van het te natte gebied
(thans Brasserie Vink) naar de oostkant
ervan (bij de A27) (8) (zie figuur 4).
Tegelijkertijd was zo de grens van de
Voorveldse polder naar het oosten
opgeschoven. De naam Park Voorveldse
polder voor het recreatiegebied in
Utrecht dat in de jaren zeventig van de
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vorige eeuw werd aangelegd tussen
de Biltse Rading, de Sartreweg de
Biltsestraatweg en de A27 (10), was
daarmee ‘legaal’. Voor de onderbouwing
van de naam ‘natuurontwikkelingsgebied
Voorveldse polder’ was echter nog een
verdere uitbreiding naar het oosten
nodig.
Die uitbreiding kwam er inderdaad,
en wel in 1976. In dat jaar werd het
Waterschap de Biltsche en Zeister

Grift opgeheven (9a). Tegelijkertijd
gingen de gebieden van het
waterschap ten noorden van de
Utrechtseweg/Biltsestraatweg over
naar het Waterschap Maartensdijk.
Bovendien werd het gebied buiten
waterschapsverband dat nu bekend
staat als ‘natuurontwikkelingsgebied
‘Voorveldsepolder’, onder het gezag van
het Waterschap Maartensdijk gebracht
(figuur 5). De datum van ingang van deze
veranderingen was 15 december 1976.
Lang heeft deze situatie niet geduurd:
per 1 januari 1977 werd het Waterschap
de Vecht opgericht, waarin het
Waterschap Maartensdijk en een
groot aantal andere waterschappen
in de regio opgingen. Die twee
weken onder Maartensdijks bestuur
blijken dus genoeg om de naam
‘natuurontwikkelingsgebied Voorveldse
polder’ te rechtvaardigen.
Voetnoten
1. Dienst Landelijk gebied: Brochure
Start inrichting Voorveldse
Polder, 2010; Gemeente De Bilt:
Bestemmingsplan BuitengebiedZuid, 2008; Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden: Bijlagenrapport
watergebiedsplan Groenraven-Oost en
Maartensdijk, 2008; Provincie Utrecht:
Natuurgebiedsplan Kromme Rijngebied,
2001. Rijkswaterstaat: MER A27/
A12 Ring Utrecht Tweede fase, 2016,
gebruikt Voordorpse polder.
2. Boon J.G.M., De Utrechtse gemeenten
in 1815, in vraag en antwoord. Uitgave:

Provincie Utrecht, Utrecht, 1e herdruk
1976 (oorspr.1972).
3. Kaart van de Provincie Utrecht in vier
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5. Regionaal Historisch Centrum (RHC)
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7. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard,
Waterschap Maartensdijk, toegangsnr.
H027, inv.nrs. a.37; b. 38; c. 59; d. 1010.
8. Bijzonder reglement voor
de waterschappen de Biltsche en Zeister
Grift en Maartensdijk. Het Utrechts
Archief toegangsnr. 1201, inv.nrs. 2519
en 2613.
9. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard,
Aanvulling Archief Waterschap de
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Abe Postema

De Bilt toen en nu
De Biltse haven.
Het rustige beeld van een oude stille haven
steekt schril af tegen de realiteit van een
bushalte langs een doorgaande drukke weg.
De tijd zit er tussen, het is dezelfde plek. Een
plek met een geschiedenis van verplaatsen
en verleggen.
De haven is er niet meer. Zij heeft een lange
geschiedenis. Die begint in 1640 wanneer de
sloot langs de Steenstraat wordt verbreed

Kapelweg. De Biltse Haven.

52

De Bilt toen en nu

en doorgetrokken naar Zeist. Daarbij wordt
een losplaats aangelegd ten westen van de
Sluishoef. Er wordt veel stadsvuil gelost, dat
wordt gebruikt als mest voor de landbouw.
Maar het stonk wel, wat overlast op het
naburige landgoed Sandwijck gaf. Daarom
wordt de haven in 1797 wat meer naar
het oosten verplaatst. De haven bleef
nadrukkelijk tegenover de Molenweg liggen,
de enige route naar de Blauwkapelseweg en
verder het Biltse in.
In 1890 gaf
Baron Van
Boetzelaer
een strook
grond in
gebruik aan
de gemeente
voor een
haventje en
een losplaats
nabij de
brug over de
Grift bij de
Bunnikseweg.
Daardoor
kwam de
haven naast
de Kapelweg

en vlak bij de Dorpsstraat te liggen: de
kern van het dorp. Van de haven werd druk
gebruik gemaakt en in 1924 werd de haven
twee keer zo groot.
Met het verleggen van de Utrechtseweg in
1934 veranderde de situatie ingrijpend. Het
doorgaande verkeer ging niet meer door de
Dorpsstraat, maar buiten het dorp om. De
haven lag niet meer op een gunstige plek en
werd verplaatst naar de Jacobssteeg. De plek
waar eens de loswal lag, is daar nog duidelijk
te zien.
De wijk Kloosterpark met het K.N.M.I.
werd definitief van de rest van het
dorp gescheiden. Aanvankelijk was de
Utrechtseweg
geen drukke
verkeersweg
en kon je
zonder
problemen
met je fiets
de weg
oversteken.
Na de Tweede
Wereldoorlog
veranderde
dat in een
rap tempo. Er
kwam meer
verkeer. In
de zestiger
De Kapelweg nu.
jaren nam

de welvaart verder toe en daarmee ook het
autoverkeer. Het tunneltje dat vroeger het
water van de voormalige haven met de Grift
verbond was inmiddels een fietstunneltje
geworden. Haven en Grift werden voortaan
ondergronds, onzichtbaar, met elkaar
verbonden.
Inmiddels is de voetgangers en fietstunnel
te krap geworden. Het is niet alleen een
verbinding van en naar de wijk Kloosterpark,
maar ook een belangrijke schakel in het
fietsverkeer tussen De Bilt en De Uithof.
Binnenkort wordt hier een nieuwe brede
fietstunnel aangelegd.
Zie ook: J.W.H. Meijer – Kleine historie van
De Bilt; Bunnik 1995, blz 112 - 113
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Bernard Schut

Het Biltse meertje
Op de Soestdijkseweg-Zuid stond, of
staat misschien nog steeds, in de tuin
van een huis tegenover de schaatsbaan een bord met de tekst: Huis te
koop met uitzicht op meer. Een meer?
Even kijk je naar het uitzicht en dan
begrijp je de boodschap. Zo zijn er
meer meren in de gemeente. Het
‘Biltse meertje’ bijvoorbeeld. Niet iedereen zal het kennen. Voor het Biltse
meertje moet u naar Bilthoven-Noord.
Sla na de spoorwegovergang rechtsaf
de Bilderdijklaan in en rijd door tot
u na de winkels, het zogenaamde
‘Kleine Dorp’, aan uw rechterhand
een basisschool ziet, en soms, als de
kinderen op het speelplein zijn, ook
hoort. Direct daarvoor ligt een stukje
zandgrond met wat bomen, dat is het
Biltse Meertje. Tussen school en natuur loopt een fietspad dat onder de
spoorweg door Bilthoven-Noord verbindt met de Paltzerweg, via het zogenaamde ‘Klapweghektunneltje’. Ook
aan die naam kleeft natuurlijk een
geschiedenis, maar daarover later.
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Het Biltse meertje toen.
Aanvankelijk, 19e, begin 20e eeuw stonden hier aan de Gregoriuslaan en ver
daaromheen nauwelijks huizen. Geen
kerk met pastorie ( voltooid in 1926),
geen school, geen bejaarden- of verzorgingshuis. Geen lanen volgebouwd met
huizen, slechts hier een daar een enkel
huis, omringd door stuifduinen en vliegdennen. Maar er lag wel een plas water,
niet zo verschrikkelijk diep maar diep
genoeg om erin pootje te baden of een
beetje te zwemmen. Het meertje was
ontstaan doordat er zand was gewonnen
voor de verhoging van de spoorlijn naar
Zwolle. Water kan bevriezen, vandaar dat
in 1924 de ijsclub ‘Het Biltse
Meertje’ werd opgericht. De pret duurde
tot in de jaren zestig. Toen werd de
grond verkocht aan de gemeente en
werd op een deel van het terrein een
school gebouwd, op de plek waar ook
de huidige school ligt. Het Biltse Meertje
werd dicht gegooid. Toen Centrum-2
werd gebouwd werd ook het overtollige
zand daarvan in de laatste resten van het
meertje gedumpt. Einde meertje.

den (het plan verdween
overigens even snel van
tafel als het opgediend
was).
Maar de bewoners laten
er ook ongeremd hun
honden uit, bij het klaphektunneltje hangen op
mooie zomeravonden
ook jongeren die er hun
zwerfafval onbekommerd achter laten. Wanneer het stormt waaien
Het Biltse Meertje met katholieke kerk.
er grote takken van de
Ansichtkaartencollectie Historisch Kring D’Oude School.
bomen. Kortom, leuk
zo’n stukje wilde natuur
Het Biltse meertje nu.
in je achtertuin, maar het moet ook onWat gebeurt er met een braakliggend
derhouden worden.
stukje grond. Gemeentebesturen weten
Vandaar dat op 17 maart de buurtbedaar altijd wel raad mee: bebouwen!
woners tot actie over zijn gegaan, het
Maar buurtbewoners zijn daar nooit
terrein een grondige onderhoudsbeurt
voor. Toen de gemeente dan ook met het
hebben gegeven en er een Stichting
plan kwam om er ‘tijdelijke’ woningen
vrienden van het Oude Biltsche Meertje’
voor asielzoekers en andere woningwordt opgericht. De doelstelling van de
zoekenden te plaatsen, gingen er lijsten
stichting in oprichting luidt:
rond waarop ook door de meest vooruitHet behoud, verbeteren en eventueel
strevende bewoners werd geprotesteerd
uitbreiden van het bestaande, openbare,
tegen deze aantasting van het karakter
natuurlijke en cultuurhistorische karakter
van de plek. Inderdaad, er spelen kindevan het Oude Biltsche Meertje.
ren, de school gebruikt het terrein voor
De erfenis van het verleden gaat in onze
buitengymnastiek, er bloeien planten,
gemeente -evenals elders natuurlijk- in
er leven dieren, en de verzekering van
rap tempo verloren. Een initiatief dat
het gemeentebestuur dat het om een
zich daar tegen keert, verdient alle aan‘tijdelijke’ bebouwing ging, verdiende
dacht.
natuurlijk niet serieus genomen te wor-
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DoorVlodorp
Leo
Jitte Roosendaal

Kroniek van De Bilt van het
jaar 2017
31 December 2016
• Het Ministerie van Verkeer gaat akkoord met de extra geluidschermen
langs de A 27 ter hoogte van Hollandsche Rading en Groenekan.
•

Bestuurswisseling stichting
Brigida. Wim van Schaik draagt het
voorzitterschap van de Stichting
Brigida over aan oud-notaris Jaap
Schuttevaer uit Groenekan. Wim
van Schaik (92) (overleden in 2017)
richtte als betrokken en vasthoudende burger uit Groenekan de
stichting op in 1996. Deze stichting
komt op voor het cultuurhistorisch
erfgoed.

Januari:
26 januari: De gemeenteraad stelt
na jarenlange discussie het voorstel
van het College van Burgemeester en
Wethouders betreffende een nieuw
zwembad Brandenburg vast met 14
stemmen voor en 12 tegen. Alle ingediende amendementen worden
verworpen. Alleen de coalitiepartijen
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steunen het voorstel. Het wordt een
nieuw zwembad van 25 bij 15,4 meter. Wethouder Rost van Tonningen
heeft het zwaar te verduren.
Februari:
5 februari: Het College van Burgemeester en Wethouders stelt de
gemeenteraad voor de proefperiode
voor de zondagsopenstelling van
winkels te verlengen tot 1 juli 2017.
Eerst dan zijn effecten van de proef te
monitoren.
21 februari: De heer Sjoerd Potters
wordt als opvolger van de heer Arjen
Gerritsen door de gemeenteraad van
De Bilt voorgedragen als burgemeester van De Bilt. De heer Potters is
momenteel Tweede Kamerlid voor de
VVD.
Maart:
14 maart: In het jaar 1113 wordt
op deze dag De Bilt voor het eerst
genoemd in een oorkonde, geschreven door Keizerin Mathilde. Sinds
een aantal jaren wordt deze dag

Mathildedag genoemd. Een aantal
vrijwilligers wordt verrast met een
bos bloemen, uitgereikt door tijdelijk
burgemeester Bas Verkerk; dit als
waardering voor hun inzet voor de
gemeenschap.
25 maart: Opening Jubileumjaar van
de Historische Vereniging Maartensdijk (30 jarig bestaan) en de Historische Kring D’Oude School (25-jarig
bestaan) in de Mathildezaal van
het Gemeentehuis. De Canon van
Maartensdijk en De Bilt in aansluiting op de landelijke Canon van de
geschiedenis wordt gepresenteerd
en aangeboden aan wethouder van
cultuur Hans Mieras. Gespreksleider
en historicus Anne Doedens informeert over het Digitaal Museum De
Bilt. Leerlingen van het Groenhorst
College uit Maartensdijk vertonen
een korte film over het ontstaan van
Oostbroek. Vier oud- burgemeesters,
samen met tijdelijk burgemeester
Verkerk, brengen cultuurhistorische
wetenswaardigheden uit de periode
van hun functioneren in herinnering.
April:
4 april: In een buitengewone raadsvergadering wordt definitief besloten
de heer Sjoerd Potters voor te dragen
voor de functie van burgemeester
van De Bilt. Ten overstaan van commissaris van de Koning, Willibrord

van Beek, legt hij de ambtsbelofte af.
Thecla van der Torre, griffier van de
gemeente De Bilt, leest het benoemingsbesluit voor. De commissaris
van de Koning spreekt vervolgens
waarderende woorden tegen vertrekkend waarnemend burgemeester Bas
Verkerk.
19 april: De Biltse Kunstkring BeeKk
bestaat 20 jaar. Ter herinnering geeft
de vereniging een boek uit waarin 69
leden zichzelf en hun werk voorstellen. Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan de heer Hans Mieras,
wethouder van De Bilt.
Mei:
Aanvang verkoop Immanuëlkerk aan
de Soestdijkseweg 49 te De Bilt, in
verband met de terugloop van het
aantal kerkgangers. Aanvang fusieproces met de Opstandingskerk, Eerste
Brandenburgerweg te Bilthoven.
12 mei: Utrecht Science Park/
Bilthoven een feit. Een definitieve
overeenkomst wordt ondertekend
door de gemeente De Bilt, provincie
Utrecht en Stichting Utrecht Science
Park om samen te werken op het gebied van Life Sciences & Health.
18 mei: De gemeenteraad besluit definitief tot openstelling op zondag van
de winkels.
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Juni:
Burgemeesters van De Bilt en Stichtse
Vecht tekenen de intentieverklaring
voor de samenvoeging van de brandweerposten van Tienhoven en
Westbroek; dit betekent het einde
van de zelfstandige Westbroekse
Brandweer, die in 2015 haar 125 jarig
bestaan heeft gevierd.
7 juni: Vanaf deze dag is het
Zeskernenkwartet De Bilt te verkrijgen. Het is gemaakt ter gelegenheid
van het 30-jarig bestaan van de
Historische Vereniging Maartensdijk
en het 25-jarig bestaan van de
Historische Kring D’ Oude School te
De Bilt.
10 juni: Het Biltse koor Valsch en
Gemeen viert haar 15-jarig bestaan.
11 juni: Op deze dag viert de korfbalvereniging DOS (Door Oefening Sterk)
haar 50- jarig bestaan. Eigenlijk was
de korfbalvereniging reeds 10 jaar
eerder opgericht. De Maatschappij
tot Nut van ’t Algemeen uit
Maartensdijk spoorde de inwoners
aan tot de oprichting daarvan.
12 juni: Amis, restaurant , Dorpsstraat
81-83 in De Bilt, uitgeroepen tot
voor de gemeente De Bilt het leukste
restaurant met het hoogste gemiddelde cijfer en het restaurant met de
meeste stemmen.
13 juni: ‘Eerste markt voor senioren’,
georganiseerd door MENS met als
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doel individuele personen met elkaar
in contact te brengen voor een bepaalde activiteit.
14 juni: Sweco Nederland, het bedrijf
dat de Grontmij heeft overgenomen,
presenteert zich aan de bevolking van
De Bilt. De Grontmij heeft als onderneming 100 jaar bestaan.
16 juni: Academisch Hospice Demeter
viert haar tienjarig bestaan.
17 juni: FC De Bilt heeft als eerste
club van Nederland, de titel Fairtradeclub gekregen uit handen van burgemeester S. Potters. Ze gebruikt
Fairtrade-producten en verkoopt deze
ook in de kantine.
24 juni: Manege Stal van Brenk, Voordorpsedijk te Groenekan, opgericht
in 1992 onder leiding van Marrie van
der Hotst-van Brenk, viert haar
25-jarig bestaan.
30 juni: De tennisvereniging FAK viert
haar 20-jarig bestaan met o.a. een
demonstatie rolstoeltennis.
Juli:
27 juli: Opening van de tunnel op de
Leijenseweg. Onder toeziend oog van
de oud-wethouders Arie-Jan Ditewig
en Jolanda van Hulst en de wethouders Madeleine Bakker-Smit en Anne
Brommersma geeft wethouder Rost
van Tonningen het sein voor de opening van de tunnel. De hulpdiensten
komen als eerste door de tunnel. Met
de realisatie van deze tunnel zijn in

Bilthoven de gelijkvloerse kruisingen
met het spoor verleden tijd geworden.
Augustus:
30 augustus: Eerste paal voor nieuwbouw van 99 appartementen in De
Leijen Zuid, aan de Van Heukelomlaan
Bilthoven. Aanwezig zijn de wethouders Ebbe Rost van Tonningen en
Hans Mieras en de directeur van de
woningstichting SSW mevrouw Jessie
Berkers-Van Rooij.
September:
12 september: Overlijden op 97-jarige
leeftijd van Nico Bloembergen. Hij
woonde geruime tijd in Bilthoven. Hij
ontving in 1981 de Nobelprijs voor
Natuurkunde voor zijn bijdragen aan
de ontwikkeling van de lasertechnologie.
17 september: 100 jaar geleden is de
Christelijke Sport Vereniging
Fraternitas opgericht. Zij viert haar
100-jarig bestaan. Aanvankelijk
slechts een gymnastiekvereniging,
maar nu op veel meer fronten actief.
Van turnen tot showdance.
19 september: Onthulling van het
logo ‘100 jaar Bilthoven’ door wethouder Hans Mieras, Jan Peter
Oosterloo, ontwerper van het logo
Benjamin Goeverneur, Ike Bekking,
eigenaar van Bilthovense Boekhandel,

en Wendy Teunissen. Het logo is geïnspireerd op de vele historische gebouwen van Bilthoven.
20 september: Met aanvang van dit
schooljaar heet de Christelijke MAVO
Oranje Nassauschool (ONS) aan de
Soestdijkseweg Zuid te Bilthoven
voortaan kortweg Aeres MAVO Bilthoven. Met deze naamsverandering
wordt tot uitdrukking gebracht dat
een nieuw schoolsysteem wordt ingevoerd.
Oktober:
7 oktober: De Van Dijckschool viert
haar 100-jarig jubileum met een reünie van oud leerlingen.
8 oktober: De Vrijmetselarij viert
haar 300-jarig bestaan. Vanwege de
verbondenheid tussen de
Vrijmetselarij en Bilthoven biedt zij
een kunstwerk aan, dat gemaakt is
van Cortenstaal. Het wordt geplaatst
op de rotonde ten noorden van station Bilthoven aan de Jan Steenlaan.
Grootmeester van de Orde van
Vrijmetselaren, de heer Gerrit van
Eijk, overhandigt het kunstwerk door
de onthulling van drie monumentale
symbolen van de Vrijmetselarij.
11 oktober: Honderd jaar geleden
besloot de gemeenteraad de woongemeenschap rond het station de
naam Bilthoven te geven. Honderd
jaar later, exact op dezelfde dag,
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biedt de voorzitter van de Historische
Kring D’Oude School, de heer Paul
Meuwese, een eerste exemplaar van
het boek 100 jaar Bilthoven aan aan
de heer Sjoerd Potters, burgemeester, de heer Gijs Vonk, de oudste inwoner van Bilthoven, geboren en nog
wonend in Bilthoven, mevr.
M.A. Werner, 100 jaar oud, mevr. drs.
W. Vosmaer, een kleindochter van de
grondlegger van Inventum, en aan de
heer Jan van Amerongen, de adjunct
directeur van Inventum. Het boek is
samengesteld door de heren Wim
Krommenhoek en Leo van
Vlodorp ter gelegenheid van het
25-jarig jubileum van de Historische
Kring D’Oude School.
23 oktober: De eerste bijeenkomst
van het seizoen van de Bilthovense
Kring voor Wijsbegeerte en
Psychologie. Deze vereniging vierde
in 2017 haar 65-jarig bestaan.
27 oktober: Officiële opening van gerenoveerde Vierstee in Maartensdijk
door wethouder Madeleine BakkerSmit;
November:
2 november: De wethouders van De
Bilt (hr. H. Mieras) , de gemeente Zeist
( hr. M. Fluitman) en de afgevaardigde
van de provincie Utrecht ( mevr. M.
Pennart) sluiten een cultuurpact teneinde de samenwerking op het gebied
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van cultuur en erfgoed te versterken.
11 november: Feestelijke afsluiting
jubileumjaar jumelage van de stedenband De Bilt-Coesfelt. De stedenband
bestaat 40 jaar. De burgemeesters
Sjoerd Potters en Heinz Öhmann stellen dat de stedenband in de toekomst
aandacht moet schenken aan de aspecten energie en duurzaamheid.
29 november: Verkiezing Biltse ondernemer van het jaar 2017. Op initiatief van de Lions Club is deze traditie
in 2007 ontstaan. De Ondernemersprijs 2017 wordt toegekend aan Gert
Smit, directeur van de PLUS-markt.
Voor de eerste maal wordt de
Oeuvreprijs uitgereikt en wel aan Ike
Bekking, eigenaar van de Bilthovense
Boekhandel. Zij krijgt deze prijs voor
haar inzet voor het Centrum van
Bilthoven. In 2013 had zij reeds de
Biltse Ondernemersprijs in de wacht
gesleept.
30 november: De heer Karel Beesemer overhandigt het eerste exemplaar van zijn derde citatenboek Eens
gezegd, blijft gezegd aan burgemeester Sjoerd Potters.
Bron: weekblad De Vierklank

Samensteller: Leo van Vlodorp (1942),
oud-voorzitter van de Historische
Kring D’ Oude School.

Dingen die voorbijgaan
Wassen.
De was doen was vroeger een hele dagtaak.
Bij ons thuis werd zondagsavonds de witte
was gekookt. In een wasketel boven op het
fornuis. Die stond dan de hele avond en
nacht te ‘trekken’.
‘s Morgens werd
de was overgegooid in een teil,
die zomers buiten
en in de winter
binnen in de keuken op een wasblok stond.
Zinken wasketel.
Met een wasborstel en een wasplank werd de was geschrobd.
Na de witte was volgde de bonte was en tot
slot de sokken. Als klein meisje mocht ik mij
daar van mijn moeder op uitleven. De was
werd dan vervolgens in een teil met koud
water gegooid om te spoelen. Daarna ging hij
door een wringer en werd aan de waslijn in
de tuin opgehangen. Bij slecht weer werd de
was boven op de overloop opgehangen aan
door mijn vader gemaakte waslijnen.
Omdat mijn vader toentertijd slijper was
en dus erg vuile werkkleding mee naar huis
nam, kreeg mijn moeder van hem al snel de
beschikking over een Bico wasmachine. Een
hele vooruitgang.

Loes Meijer-Ott

De wasmachine werd op de badkamer geplaatst. Het was een zogeheten langzaamwasser. De kuip van de wasmachine moest
gevuld worden met warm water, want zelf
verwarmen was er nog niet bij.
Vanwege het vuile werk van mijn vader had
hij zelf van het kleinste slaapkamertje een
badkamer gebouwd. Voor die tijd een hele
luxe. Het warme water voor de was kon mijn
moeder dus gewoon met de handdouche uit
de geiser halen, die bij het bad hoorde. De
was ging in gedeeltes in de machine, want
niet alles kon er tegelijk in. De klok werd op
3 minuten gezet en dan was de was klaar. De
was werd uit de machine gehaald en in het
bad gegooid om gespoeld te worden. Daarna
kon de volgende was erin.
Nadat de was gespoeld was, werd het door
de wringer gehaald die op de wasplank boven het bad vastgezet was. Al naar gelang het
weer werd de was dan of buiten of boven op
de overloop gehangen.
Na de was
moest de
wasmachine
weer leeg
gehaald
worden. Dat
gebeurde
Zinken wasteil.
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met een slang
aan de onderkant
en een emmer.
Meerdere emmers water werden eruit gehaald
en in het bad
leeggegooid. Je
moest wel zorgen
Wasmachine.
dat al het water
eruit gehaald werd. Liet je nog wat in de
slang zitten en ging je daarna de machine op
zijn plaats in de hoek zetten tot de volgende
week, dan kreeg je natte voeten.
Na verloop van tijd kreeg mijn moeder een
losse centrifuge. Ook dit was een hele uitkomst. Geen kletsnatte was meer op de overloop en de droogtijd scheelde uren.
Als je de centrifuge gebruikte, moest je er
wel voor zorgen dat er bovenop een plastic
matje lag, zodat het wasgoed tijdens het centrifugeren er niet uit kon komen, want dan
had je een probleem. Het wasgoed draaide
dan tussen de trommel en buitenkant en
ging stuk. Verder moest het wasgoed goed
verdeeld worden, anders ging de centrifuge
‘aan de wandel’.
Bovenop de centrifuge zat een grijze klem:
beveiliging om er voor te zorgen dat de deksel niet los kon schieten. Pas als deze klem
op de deksel zat ging de machine draaien.
Uitzetten deed je door de klem weer los te
halen. De deksel kon dan gelijk weer open,
maar je moest wel oppassen want de machine stopte niet meteen, je moest wachten
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tot deze helemaal stil
stond.
Je zette een bakje voor
het water onder de afvoer en zorgde ervoor
Plastic matje.
dat je dat op tijd leeg
gooide, anders liep het
bij de volgende centrifugegang over.
Voordeel van zo’n losse centrifuge was wel,
dat je er ook het met de hand gewassen
goed in kon stoppen.
Wat hebben wij het nu
toch makkelijk met de
was. Tijdens het schrijven van dit stukje staat
mijn wasmachine te
draaien en als ik klaar
ben met schrijven is
mijn was ook klaar. Dan
hadden onze moeders
het toch maar een stuk
Centrifuge.
zwaarder.

Auteur:
Loes Meijer-Ott woont sinds haar geboorte in de gemeente De Bilt. Werkte
als financieel medewerkster op de
financiële administratie van het supermarktconcern Plus. Is nu gepensioneerd.
Reeds jarenlang verzorgt zij de lay-out
van de Biltse Grift.

Bernard Schut

De spoorwegovergang op de
Leijenseweg

Onbewaakte overweg gezien in de richting van de 2e Brandenburgerweg.
Fotodatum 04‐01‐1961 RHC Vecht en Venen.

Waarschijnlijk is iedereen inmiddels
gewend aan de tunnel onder het spoor
op de Leijenseweg. Maar het heeft
lang geduurd en er waren veel onge-

lukken voor nodig om tot ondertunneling te besluiten. Van vrijwel onbewaakte overgang tot tunnel. Het is een
lange geschiedenis.
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Degenen die deze geschiedenis vastgelegd hebben op een CD zijn Fred
en Loes Meijer. Niet verwonderlijk
gezien hun voorgeschiedenis, in ieder
geval die van Fred als spoorfanaat.
Op de CD staan talloze foto’s en krantenberichten die het verhaal vertellen.
Wanneer je je eigen verleden nagaat,
kan je precies zien in welk stadium
jij de overgang gepasseerd hebt. Voor
mij was dat in de jaren zestig.

Toen er nog boerderijen stonden en
‘s morgens de herten langs de bosrand
graasden. Onvergelijkbaar met de huidige situatie.
De CD is tegen de kostprijs te
koop, zolang de voorraad strekt:
030-220 06 06.

van Spoorwegoverweg naar Tunnel
Leyenseweg

door Fred en Loes Meijer
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