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Voorwoord 
Voor u ligt het meinummer van Sint Maerten. 
Dit nummer staat, evenals het komende decembernummer, in het teken 
van het dertigjarig jubileum van de Historische Vereniging Maartensdijk. 
Het bestuur heeft de redactie verzocht om in het kader van dat jubileum 
in de Sint Maerten’s van dit jaar de meer contemporaine ontwikkelingen 
in de diverse dorpskernen van Oud-Maartensdijk in beeld te brengen. 
In dit nummer zijn dat de kernen Groenekan en Hollandsche Rading. 
In het decembernummer komen dan Maartensdijk en Westbroek aan de 
beurt. 

Het toeval wil dat collega-vereniging de Historische kring D’Oude School 
in De Bilt dit jaar haar 25 jarig jubileum viert. 
Dat heeft beide verenigingen doen besluiten die jubilea gezamenlijk te 
vieren met een reeks van evenementen verspreid over dat jubileumjaar. 
Een overzicht van alle activiteiten, die tezamen het jubileumprogramma 
vormen, en hun voortgang, treft u aan op de jubileumwebsite: 
www.vanzoddetotpleiserplaats.nl. 

Tijdens de goed bezochte en geanimeerde aftrap van de jubileum-
festiviteiten op 25 maart 2017 in het gemeentehuis in De Bilt werden 
ook de geschiedeniscanons van Maartensdijk en De Bilt gepresenteerd. 
Vanzelfsprekend besteden we in dit nummer aandacht aan die 
Maartensdijkse Canon, waaraan Liesbeth du Mee vanaf 2013 intensief 
heeft gewerkt. Met díe canon heeft ze een indrukwekkend stuk 
Maartensdijkse geschiedenis toegankelijk gemaakt voor iedereen die 
geïnteresseerd is in de lokale geschiedenis van Maartensdijk.
 
Tenslotte grijpt de redactie deze gelegenheid aan om een omissie uit het 
vorige nummer recht te zetten. In nr. 51 werd gewag gemaakt van 
reacties van lezers op het artikel over Oopjen Coppit in St. Maerten 
nummer 50. Helaas ontbrak die tekst in dat nummer. Wij nemen die 
tekst nu alsnog op in dít nummer.

De redactie wenst u veel leesplezier.
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Lokale politiek
In 2001 fuseert de gemeente Maartensdijk, 
waarvan Groenekan onderdeel uitmaakt, met 
de gemeente De Bilt (waarvan Bilthoven on-
derdeel is). De bevolking van de vier kernen 
van Maartensdijk is niet onverdeeld enthou-
siast over de fusie. In de eerste plaats zet de 
naam ‘De Bilt’ voor de fusiegemeente kwaad 
bloed, terwijl toch interessante nieuwe na-

men zijn gesuggereerd, zoals b.v. Bilderdijk. 
De Bilt telt ruim het dubbele aantal inwoners 
van de gezamenlijke Maartensdijkse kernen 
en die laatste vrezen daarom achterstelling. 
Met argusogen volgt men verder de bruid-
schat van twintig miljoen die Maartensdijk 
inbrengt. Volgens afspraak zal die ten gunste 
van de kernen van Maartensdijk worden aan-
gewend, maar daarover, zo klagen sommige 
oudere Maartensdijkers, is nooit een sluiten-
de verantwoording afgelegd. Maar Groene-

Ruim dertig jaar verandering
De auteur heeft geprobeerd de veranderingen in Groe-
nekan in de periode ruwweg van 1980 tot heden naar 
boven te halen. Daar waar dat voor de historische con-
text verstandig leek heeft hij de onderzoeksperiode soms 
wat opgerekt. De aangestipte onderwerpen zijn: lokale 
politiek, kerkelijke ontwikkelingen, onderwijs, gezond-
heidszorg, woningbouw, economische bedrijvigheid, 
sport en cultuur en tenslotte natuurontwikkeling. De 
beperkte ruimte dwingt tot een selectie van de meer sail-
lante zaken, in het besef dat zo’n selectie onvermijdelijk 
een subjectieve is.
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kanner Henk van Brenk (1923) is uiteindelijk 
heel tevreden over de fusie met De Bilt.
“De entree van het dorp ziet er vanuit alle 
windstreken goed uit en er is in het dorp 
qua infrastructuur heel wat opgeknapt en 
verfraaid. De diverse rotondes zijn een grote 
verbetering, die op het kruispunt van Konin-
gin Wilhelminaweg (KW-weg) en de Nieuwe 
Wetering is zelfs een zegen te noemen en die 
bij de Biltse Rading werkt uiteindelijk ook 
heel goed. Wat hebben we bij die kruisingen 
in het verleden niet lang staan wachten! Met 
het verdwijnen van het metaalbedrijfje naast 
het zwembad in 2016 is de informele par-
keersituatie bij Van de Hoef aan het eind van 
de KW-weg ook flink verbeterd. Het dorp is 
gewoon (nog) aantrekkelijker geworden en 
dat zie je ook terug in de stijging van de hui-
zenprijzen. Goed voor huizenbezitters, maar 
– toegegeven – ook wel een probleem voor 
starters.”
Aanvankelijk lijkt de politiek van De Bilt aan 
te sturen op gelijkschakeling van de kernen. 
Na enige jaren kiest De Bilt voor een kernspe-
cifieke aanpak, stelt wijkcontactambtenaren 
aan en organiseert in wijken en kernen wijk- 
en dorpsraden. Samen moeten zij ruimte bie-
den aan kernspecifiek maatwerk.
Nu, na tien jaar ervaring met dorpsraden kan 
vastgesteld worden dat de communicatie met 

de gemeente is verbeterd en de diversiteit van 
de kernen, ook in de beleving van het centrale 
gemeentebestuur, een waardevolle karakterei-
genschap is van de gemeente De Bilt, die het 
waard is gekoesterd te worden. Uit die her-
waardering van de kernen spruit in 2009 ook 
een breed gedragen dorpsvisie op Groenekan 
voort, die toentertijd ook door de gemeente-
politiek breed is onderschreven. Jammer dat 
de daarin bepleitte open zichtlijnen in het 
dorp desondanks langzaam uit zicht verdwij-
nen, maar erger nog is dat in 2016 blijkt dat 
die visie in de gemeentepolitiek een onduide-
lijke status heeft!
Hoewel de dorpsraad door sommigen wordt 
voorgesteld als een tandeloze tijger schuwt 
zij de confrontatie met B&W niet en boekt 
daarbij ook resultaten. We memoreren hier 
enkele van de grotere wapenfeiten. Een con-
frontatie, waarbij dorpsraad, Groenekans 
Landschap, Stichting Brigida en individuele 
dorpelingen unisono protesteren, is die tegen 
aard en omvang van een (zorg)complex op 
landgoed Beukenburg (op de plaats van het 
voormalige verpleeghuis, later AZC). Deze 
krachtmeting leidt uiteindelijk inderdaad tot 
afstel en teruggave aan de natuur van het be-
oogde bouwterrein. Een andere memorabele 
slag waarin genoemde partijen gemeenschap-
pelijk optrekken is gericht tegen de aanleg 
van een golfbaan tussen Groenekan en Maar-
tensdijk. Mede dankzij de massale weerstand 
uit de omgeving is het plan uiteindelijk in de 
prullenbak verdwenen.Aanleg A27, dwars door Groenekan.
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Als de A27 eind zestiger en begin zeventiger 
jaren door de dorpskernen van Groenekan en 
Hollandsche Rading wordt aangelegd weet 
men niet hoe ernstig de geluid- en fijnsto-
foverlast van het massale autoverkeer op de 
A27 zal worden. Wel is snel duidelijk dat de 
diepe plas die ontstaat door de zandwinning 
voor de A27, nu bekend als de Hoogekampse 
plas (HKP), zéér onwelriekend is. De plas 
heet dan ook in de volksmond het stinkgat. 
Daar is het dorp in de zeventiger jaren mét 
het Groenekans Landschap (GKL, dan net 
opgericht i.v.m verbredingsplannen voor de 
Groenekanseweg) tegen te hoop gelopen en 
uiteindelijk zijn er maatregelen genomen om 
de stankoverlast te verminderen. Diezelfde 
HKP wordt nu overigens, onder het toeziend 
oog van vertegenwoordigers van de dorpsge-
meenschap verontdiept met goed gecontro-
leerde baggerspecie, om zo de natuurwaarden 
van de plas verder te versterken.

De grote overlast van de A27 leidt in 1999 tot 
de oprichting van de Stichting Stop Geluids-
hinder Maartensdijk e.o. (SSGM) door twee 
Groenekanners en een inwoner van Holland-
sche Rading. Die stichting heeft door de jaren 
heen veel werk verzet om de landelijke, pro-
vinciale en lokale politiek te bewegen maat-
regelen tegen de overlast te nemen. In 2008 
worden de eerste plannen gepresenteerd voor 
de verbreding van de A27. Die uitbreiding en 
de maatregelen die de overheid neemt om de 
overlast te beperken houden de SSGM, het 
GKL en de dorpsraad sindsdien intensief be-
zig, en met en door hen de gemeentepolitiek. 
Men is er nu in geslaagd aan de kant van de 
KW-weg beduidend betere maatregelen te-
gen geluidsoverlast te bedingen en ook aan de 
Oostkant zijn enkele bovenwettelijke geluids-
maatregelen afgedwongen. Dat gecombineerd 
met dubbele ZOAB en het oprukken van de 
elektrische auto zou – ondanks de verwachte 
groei van het verkeersaanbod - op termijn de 
overlast in Groenekan zelfs moeten vermin-
deren! Nadat de A27-plannen zijn vastgesteld 
en de bovenwettelijke geluidsmaatregelen zijn 
toegezegd telt de SSGM haar knopen en heft 
zich in 2015 op, na 16 jaar moegestreden 
tegen onder meer de ongrijpbare waarheden 

van de rekenmodellen van RWS en het slui-
pende oprekken van het decibellenplafond in 
de milieuwetgeving.
In 1984 krijgt Groenekan een dorpshuis, ‘De 
Groene Daan’ gedoopt. Het ligt achter Huize 
Voordaan en krijgt pas in 2008 een eigen toe-
gang via een houten brug aan de Grothelaan. 
Een aanzienlijk deel van de culturele, spor-
tieve en politieke activiteiten worden hier ge-
organiseerd en bediscussieerd. Een commissie 
met vrijwilligers uit het dorp en een gemeen-
teambtenaar beheren het gebouw en het ge-
bruik van de faciliteiten, en al vele decennia 
zwaait Jet Buisman de dagelijkse scepter in 
het dorpshuis.

Kerkelijke 
ontwikkelingen
Oorspronkelijk is de kerkpopulatie in Groe-
nekan tamelijk homogeen. Het gros van de 
dorpelingen behoort tot de Gereformeerde 
Bond binnen de Nederlands Hervormde 
kerk (NH-kerk) en zij kerken eeuwenlang in 
de NH-kerk in Blauwkapel. Er zijn tot in de 
vijftiger jaren weliswaar enkele gelovigen die 
(af en toe ook) kerken bij een bevindelijker 
kerk in Utrecht aan de Boothstraat, maar het 
merendeel van de gelovige dorpsgenoten on-
derschrijft toch de ligging van de NH-kerk 
van de gemeente Blauwkapel-Groenekan. In 
1953 gaat men kerken in de nieuw gebouwde 
NH-kerk, De Zaaier, aan de Groenekanse-
weg in Groenekan zelf. Begin vijftiger jaren 
scheidt zich een aantal vrijzinniger gelovigen 
af en vormt de Hervormde Lidmatenkring 
Groenekan. Zij gaan kerken in wat toen nog 
de kleuterschool is aan de Grothelaan. 
Inmiddels kennen we die gemeente als De 

De Boskapel.



6

Boskapel en heeft die zich aangesloten bij 
de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 
In de loop der jaren verliest de NH-kerk in 
Groenekan ook gelovigen aan de Dorpskerk 
in De Bilt en later, als de spanningen tussen 
de toenmalige dominee en de bevindelijker 
kerkenraad verder oplopen, gaan steeds meer 
gelovigen - het gedoe beu – ook kerken in de 
Zuiderkapel in Bilthoven. In de eerste jaren 
van het nieuwe millennium komt de spanning 
tussen de dominee en de Bonders enerzijds en 
de bevindelijker leden van de NH-gemeente 
in Groenekan anderzijds tot ontlading. De 
dominee, gesteund door de resterende Bon-
ders (enkele tientallen) willen zich aansluiten 
bij de PKN, de bevindelijken daarentegen 
zoeken aansluiting bij de Hersteld Hervorm-
de Kerk. De laatste weten de hand te leggen 
op de sleutels en de administratie van de kerk 
en nemen het kerkgebouw in bezit. In 2004 
staan de twee partijen voor de rechter, die 
uiteindelijk de kerk toewijst aan de Bonders. 
Sindsdien kerken enkele tientallen Hersteld 
Hervormden in een lokaal van de voormalige 
School met de Bijbel in Groenekan.
Al enkele jaren zijn er tussen de twee PKN-ge-
meenten in het dorp, De Boskapel en de Bon-

ders in de grote kerk aan de Groenekanseweg, 
voorzichtige toenaderingen. Men organiseert 
nu met enige regelmaat - voorheen ondenk-
bare - gemeenschappelijk kerstvieringen. Het 
uitzonderlijke karakter van die eerste bijeen-
komst in 2008 bracht de toenmalige dominee 
van de Boskapel, Ds Pannekoek, in zijn wel-
kom tot uitdrukking met de volgende woor-
den: ‘De Verenigde Staten mogen dan met 
Obama hun eerste zwarte president hebben, 
maar wij hebben in Groenekan deze gemeen-
schappelijke kerstviering!’
De nieuwe instroom van bewoners van bui-
ten Groenekan is aanzienlijk minder gelovig 
dan de autochtone bevolking van het dorp en 
zij versterken de bestaande kerkgemeenschap-
pen dan ook niet of nauwelijks. De traditi-
onele zondagsrust in het dorp wordt steeds 
verder aangetast. Het geluid van grasmaaiers, 
kettingzagen en andere luidruchtige activitei-
ten verstoort ook in Groenekan steeds vaker 
de vroeger gebruikelijke zondagsrust.
Niet geworteld in de dorpsgemeenschap 
maar wel met een kapel in Groenekan, aan 
de Nieuwe Wetering op nummer 52A, is het 
‘Katholiek Apostolisch Werk’. De groepering 
oriënteert zich op de Katholiek-Apostolische 

Door een onoplettendheid van de eind-
redacteur werd het onderstaande bericht 
wel aangekondigd in de inleiding van Sint 
Maerten nr. 51 maar helaas niet afgedrukt. 
Daarna werd door een misverstand ook de 
daaropvolgende nieuwsbrief gemist! Van-
daar dat wij nu dit StM-nummer aangrijpen 
om het bericht alsnog met u te delen.

Er bereikten ons enkele reacties van lezers 
naar aanleiding van het artikel over Oopjen 
Coppit in de Sint Maerten nr. 50 van mei 
2016:

Tipgever

Er is nu duidelijkheid 
ontstaan over de tip-
gever die de redactie 
op het spoor bracht 
van de connectie tus-
sen Oopjen Coppit 
en landgoed Voor-
daan in Groenekan. 
In St. Maerten nr. 50 werd die aangeduid 
als ‘iemand’ die op de tweedehands boeken-
markt een verzameling gebundelde artike-

Naar aanleiding van ‘Oopjen Coppit, een onverwachte 
Groenekanse connectie’ in Sint Maerten nr. 50
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Kerk van 1830, heel lang onder de Stichtings-
naam ‘Gemeente Gods’ bekend.
In Nederland is deze stroming ontstaan in 
1930 met de Nederlandse gebroeders L.J. 
Bos en J.L. Bos te Groenekan. Centrale plek 
wordt de kapel ‘Tabor’, gebouwd naast hun 
woonhuis aan de Nieuwe Wetering en ook 
wel genoemd ‘De Kapel van de Grote Ko-
ning’. In 1990 is een nieuwe kapel op die 
plaats gebouwd (internetbron: ©Verdieping 
en Aansporing door Jildert de Boer).

Onderwijs
Als Erik van Haren (1964) in 1985 met zijn 
gezin in Groenekan komt wonen zijn er nog 
twee scholen in Groenekan, de christelijke 
School met de Bijbel en de Nijepoortschool. 
Zijn twee kinderen gaan naar de Nijepoort-
school, waar ze in combinatieklassen terecht 
komen. De hoogste groep telt dan 8 leer-
lingen en totaal heeft de Nijepoortschool in 
1985 zo’n 70 tot 80 leerlingen. Toentertijd 
mochten de scholen geen leerlingen werven 
van buiten het dorp. De School met de Bij-
bel staat er dan qua leerlingaantal florissanter 

voor. Door de geleidelijke verandering van 
de samenstelling van de dorpsbevolking en 
de voortschrijdende ontkerkelijking, loopt 
het aantal leerlingen op de christelijke school 
echter steeds verder terug. In 2005 moet de 
school dan zelfs noodgedwongen de deuren 
sluiten. Na liquidatie blijven er wat middelen 
over, waarmee het schoolbestuur twee busjes 
aanschaft. Daarmee worden jonge christe-
lijke kinderen - nu nog steeds - naar en van 
het christelijk onderwijs in Maartensdijk ge-
bracht en gehaald.
De Nijepoortschool is in de zeventiger jaren 
nog een openbare school. Een aantal ouders is 
ontevreden over de kwaliteit van het onderwijs 
en weet met een beroep op de onderwijswet 
haar invloed uit te breiden en de school om te 
vormen tot een bijzondere school op algeme-
ne grondslag. Met name bewoners van de Co-
pijnlaan vormen de stuwende kracht achter 
deze ontwikkeling. De Nijepoortschool heeft 
in de afgelopen tien jaar een voorspoedige 
groei doorgemaakt en vrij snel ook het ge-
bouw van de School met de Bijbel in gebruik 
genomen. De oorzaken van die groei moeten 
enerzijds gezocht worden in het Groenekanse 
bewonersbestand. Dat heeft zich verjongd en 
telt tegenwoordig heel wat jonge ouders met 
kinderen. Anderzijds mogen scholen nu ook 
leerlingen van buiten de gemeente aantrek-
ken, wat de Nijepoort heel goed afgaat. Die 
combinatie van meer kinderen in het dorp en 
meer instroom van buiten heeft geleid tot een 
gezonde bezetting van de inmiddels als excel-
lent betitelde Nijepoortschool. Vanwege de 
fijnstofproblematiek van de belendende A27 
dient de school nu verplaatst te worden naar 
een locatie verder van de snelweg af.
Inmiddels zijn daartoe nieuwbouwactivitei-
ten gestart op de Versteeglaan.

len uit de periode 1972-1974 van de histo-
rische vereniging Oud-Utrecht kocht. Naar 
nu blijkt is die koper Jeroen C.D. Groot uit 
Bilthoven. Zijn eega, Ingrid van der Elst, 
stuitte op het artikel van de hand van Mr. 
J. Belonje, waarin de relatie tussen Oopjen 
Coppit en Voordaan wordt genoemd.

Erratum

In St. Maerten nummer 50 staat op pagina 
15 een pentekening van Huize Voordaan 
zoals dat er in 1840 heeft uitgezien. Die is 
niet van de hand van Els de Bouter, zoals 
abusievelijk staat vermeld, maar is afkom-
stig uit het familiearchief van Calkoen en al 
eerder gepubliceerd in de publicatie ‘Orka-
nen over Voordaan’ van Wim van Schaik.

Impressie nieuwe Nijepoortschool.
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Gezondheidszorg
In 1985 sneeft huisarts Piet Stoffels ‘in het 
harnas’ bij het schaatsen op de Loosdrechtse 
plassen. Zijn – toen nog apotheekhoudende - 
praktijk aan de Oranjelaan wordt dan overge-
nomen door Henric de Jong Schouwenburg. 
Eind 2014, na 29 ½ jaar, stopt deze met zijn 
praktijk en geeft het stokje over aan dr. Hilda 
Boersma die inmiddels in een groepspraktijk 
samenwerkt met Dr. Mientjes uit Westbroek.
Het apotheekdeel gaat - door de wetgever af-
gedwongen - over naar de apotheek op het 
Maertensplein in Maartensdijk.
Voor de Tweede Wereldoorlog, in de dertiger 
jaren, bouwt jhr. Twiss-Quarles van Ufford 
een houten jachthuis op het landgoed Beu-
kenburg. Vanaf 1948 wordt dat jachthuis en 
de later uitgebreide houten bijgebouwen ge-
bruikt als verpleeghuis. Daar hebben ook di-
verse Groenekanners hun laatste dagen gesle-
ten. Het verpleeghuis verhuist in 1996 naar 
Maarssen en het complex wordt in gebruik 
genomen als asielzoekerscentrum (AZC). 
Het dorp heeft zich aanvankelijk flink tegen 
dat AZC verzet en er schijnt zelfs een aan-
slag met een brandbom tegen het centrum 
gepleegd te zijn. Maar toen de asielzoekers 
weer uit Groenekan verdwenen, zagen velen 
met lede ogen hún hulpen in de huishouding, 
kappers, tuinlieden en klusjesmannen ver-
trekken. In 2008 is het complex gesloopt en 
duikt er een plan op om daar een omvangrijk 
zorgcomplex te bouwen. Na massale protes-
ten van bewoners uit Groenekan is het terrein 
uiteindelijk teruggegeven aan de natuur.

Woningbouw
De laatste jaren worden er in Groenekan al-
leen nog op kleine schaal woningen gebouwd. 
Het betreft dan ‘nieuw-voor-oud’ of een ruil 
van het opruimen van een kassencomplex 
voor één of enkele woningen. Het is toch 
vooral een kwestie van trekken en duwen te-
gen de rode contouren (de lijn die aangeeft 
waarbinnen in principe woningbouw is toe-
gestaan). Dat die rode contouren wel eens 

om onverklaarbare redenen per ongeluk een 
stukje op kunnen schuiven, behoort tot het 
goed bewaarde geheim van het dorp. In de 
meeste uitbreidingsplannen in Groenekan 
komt overwegend niet-agrarische forenzende 
import te wonen. In 1968 wordt een deel van 
de grond van de kwekerij van Copijn aan de 
Groenekanseweg verkocht aan de gemeente. 
Op die grond wordt eind zestiger jaren het 
uitbreidingsplan Copijnlaan gerealiseerd, de 
eerste straat in Groenekan met een trottoir! 
In 1974 wordt het kwekerijterrein achter het 
huis op Groenekanseweg 52, verkocht. Het 
wordt deels aangekocht door de bewoners 
van de oostzijde van de Copijnlaan, die daar-
door hele diepe tuinen krijgen. Een opmerke-
lijk aantal van de oorspronkelijke bewoners 
van de Copijnlaan is inmiddels uitgewaaierd 
naar oudere delen van Groenekan en een even 
opmerkelijk aantal van hun kinderen woont 
nu weer op de Copijnlaan. Begin negentiger 
jaren – en daarmee zijn we dan weer in de on-
derzoeksperiode aangeland - wordt in Groe-
nekan, voorlopig als laatste uitbreidingsplan, 
de Versteeglaan gerealiseerd. 
Voor een deel sociale woningbouw waardoor 
kinderen uit het dorp hier ook een start kun-
nen maken. Oude Groenekanse namen dui-
ken daar op, zowel van oudere Groenekanners 
in de seniorenwoningen als van hun kinderen. 
Naast sociale woningbouw worden er ook en-
kele vrije sectorwoningen gerealiseerd, even-
eens voornamelijk bewoond door autochtone 
Groenekanners. De Versteeglaan, hoewel qua 
architectuur niet onomstreden, heeft in het 
dorp in een duidelijke behoefte voorzien. De 

Verpleeginrichting Beukenburg.
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kerkelijke bewoners van het dorp opteerden 
voor de naam Kerklaan, maar uiteindelijk 
is het plan genoemd naar de Groenkanse 
PvdA-wethouder Versteeg, die een sociaal 
hart paarde aan een goed gevoel voor de pro-
blemen van de autochtone bevolking met 
hoge huizenprijzen.

Economische 
bedrijvigheid
Er zijn in de afgelopen decennia, ook in dit 
dorp, heel wat ZZP’ers gestart, overwegend 
in de zakelijke dienstverlening (financieel, 
juridisch, communicatie, HR). Verder ont-
staan aan de Ruigenhoeksedijk enkele een-
mansgaragebedrijven en een kapsalon. Aan 
de KW-weg zitten nog enkele timmerlieden/
aannemers (eveneens eenmansbedrijven) en 
aan de Nieuwe Wetering sinds 1993 de meu-
belmakerij van Blauwendraat. De agrarische 
sector is sterk gereduceerd, mede door de be-
drijfsverplaatsingen in verband met de aanleg 
van het Noorderpark. Maar er is in die sector 
ook veel gediversifieerd. De middenstand is in 
deze periode bijna volledig uit het dorp ver-
dwenen. Qua grotere bedrijven is het beeld 
gemengd. Sommige bedrijventerreinen zijn 
goed gevuld met - deels nieuwe – bedrijvig-
heid, maar er zijn ook wat minder bruisende 
locaties. In verband met de beperkte ruimte 
hierna een greep uit de bedrijfsmutaties van 
de laatste decennia.

Agrarische bedrijvigheid
In de eerste plaats noemen alle zegslieden 
als meest opvallend het verdwijnen van het 
agrarische karakter van het dorp in de loop 
van die dertig jaar. Het grootste deel van de 

boerenbedrijven is in die periode verdwenen. 
In de agrarische toptijd van Groenekan zijn 
er wel twintig tot dertig boeren actief. Dat 
is op dit moment, mede tengevolge van de 
ruilverkaveling in combinatie met de aanleg 
van het Noorderpark (zie ook onder Na-
tuurontwikkeling) gereduceerd tot hooguit 
een handvol die nog volledig, of in agrarisch 
opzicht grotendeels, operationeel zijn. Op 
de Groenekanseweg is alleen het bedrijf van 
Gert-Jan Westeneng nog over. Aan de Voor-
dorpsedijk houdt geitenboerderij Van Wou-
denberg stand en aan de Nieuwe Wetering zit 
nog het biggenopfok- en pluimveebedrijf van 
Van Manen, gecombineerd met een Land-
winkel. Op het eind van de Nieuwe Wetering 
zit ook nog kaasboerderij Boom en Bos. Alle 
andere boerenbedrijven in Groenekan heb-
ben hun agrarische activiteiten (zo goed als) 
gestopt of drastisch verminderd en gecom-
bineerd met andere activiteiten. Een aantal 
bedrijven is overgestapt op caravanstalling 
(Spelt, Emmelot, Van Oort) en/of paarden-
manege/paardenpension/stal (onder meer 
Spelt, Stal van Brenk, Stal Ruigenhoek, Stal 
Boshuis, W. van Brenk). Eén boerderij is 
omgevormd tot sportschool (Visscher), an-
dere tot vergader- en evenementencentrum 
(Fortzicht), Bed en Breakfast (Koningsbed, 
Vossestein) of ze combineren het houden van 
dieren op kleinere schaal met een kinderop-
vang of zorgboerderij. Er zijn ook boerde-
rijen gesloopt en vervangen door woningen 
of bedrijven, de rest is verbouwd tot woon-
boerderij. Daardoor (en wellicht ook door de 
toenemende populariteit van loopstallen) zijn 
natuurlijk ook de koeien voor een groot deel 
uit het landschap verdwenen. Daarvoor in de 

Copijn, boomkwekerij en tuinarchitectuur.
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plaats zien we nu paarden in de weilanden 
in en om Groenekan. Veel van de bewoners 
van de woonboerderijen houden (van) paar-
den en ook de maneges en paardenpensions 
in Groenekan brengen heel wat paarden in 
de wei. In Groenekan is het paard inmiddels 
de belangrijkste weidegebruiker. Opvallend is 
wel dat de schuren van sommige van de reste-
rende agrarische bedrijven aanzienlijk in om-
vang zijn gegroeid, waardoor het zicht op het 
karakteristieke open slagenlandschap van het 
gebied hier en daar is afgenomen.
Op enig moment telt Groenekan, mede 
dankzij de goede kwaliteit van de grond, 
vooral ten oosten van de KW-weg, een aantal 
(boom)kwekerijen. Vier aan de Groenekanse-
weg (Copijn, Brouwers en twee Van Vulpen’s) 
en één aan de Ruigenhoeksedijk. 
De (inter)nationaal bekendste is de fa. Copijn 
& Zn (Hendrik Copijn is sinds 1763 werk-
zaam in Groenekan) die nu mét de kwekerij-
en van de Van Vulpens de nog actieve (boom)
kwekers in Groenekan zijn. Boomkwekerij 
Brouwers aan de Groenekanseweg en boom-
kwekerij De Ruigenhoek zijn inmiddels ver-
dwenen. In het afgelopen decennium is er ge-
lukkig ook een nieuwe loot aan de agrarische 
stam te verwelkomen. Op een deel van de 
oude kwekerij van Brouwers aan de Groene-
kanseweg is een biologische tuinderij geves-
tigd, “’n Groene Kans”. Die levert direct van 
het land aan de consument, verser kan niet!

Middenstand
In 1985 zijn op één na, alle traditionele mid-
denstandszaken uit Groenekan verdwenen. 
Op het hoogtepunt telde het dorp er wel der-
tig! Alleen firma Van der Neut, vooraan aan 
de Groenekanseweg, is dan nog overgebleven, 
zelfs nog mét een supermarktafdeling.

In juni 2007 moet ook Van der Neut stop-
pen met die supermarktfunctie. Het bedrijf is 
nu nog actief als Doe-Het-Zelf-zaak en als le-
verancier van diervoeders en materialen voor 
tuinonderhoud.
De toegenomen mobiliteit van de dorpsbe-
woners, maar vooral het feit dat nu in veel 
huisgezinnen beide partners buitenshuis wer-
ken, leidt tot grote veranderingen in het con-
sumentengedrag. Men koopt 1x/week bij een 
grote supermarkt alle levensbehoeften in voor 
een hele week. Toen Erik van Haren (1964) 
in 1985 met zijn winkelwagen in Groenekan 
begon, was er in negen van de tien woningen 
waar hij aanbelde iemand thuis. Nu is bij ne-
gen van de tien woningen overdag níemand 
thuis. Gelukkig is er in de loop der jaren een 
vertrouwensband gegroeid, waardoor hij toch 
een trouw klantenbestand kan beleveren. Die 
ontvolking overdag van het dorp heeft ook 
zijn invloed op het straatbeeld. Overdag zie 
je in Groenekan nog maar weinig mensen op 
straat. Alleen als de school uitgaat, komt er 
weer wat leven in de brouwerij, voor zover de 
kinderen dan tenminste niet linea recta door-
gaan naar de buitenschoolse opvang in het 
clubgebouw van hockeyclub Voordaan.

Horeca
Groenekan heeft van oudsher altijd wel ho-
recaondernemingen gekend. Op de hoek van 
de Koningin Wilhelminaweg (KW-weg) en 
de Groenekanseweg heeft eeuwenlang Her-
berg de Groene Kan gezeten (eerste vermel-
ding 1489!). De herberg had een gevelsteen 
met een groen kannetje en is naamgever 
van het dorp. Al voor de tweede wereldoor-
log opent op de andere hoek café-restaurant 
Van Leeuwen de deuren. Herberg de Groene 
Kan stopt en de uitbater, Beijlo, koopt café-
restaurant van Leeuwen en zet dat voort 
onder de naam Beijloo. Dit pand brandt in 
1981 af, waarna Beijlo op die plaats ‘n nieuw 
café-restaurant bouwt. Sinds 2000 zit daar 
‘n Chinees restaurant, Wok Plaza. ‘De Wok’ 
trekt nog steeds grote groepen eters en is een 
populaire bestemming voor bedrijfsuitjes en 
familiepartijen.
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Op de Groenekanseweg zit al voor de Tweede 
Wereldoorlog café Beerschoten. In 1994 ope-
nen in dit pand de broers Loog en Kees Stof-
fels, zonen van huisarts Piet Stoffels, ‘Eethuis 
Stoffels’. In 1996 wordt dit restaurant opge-
volgd door ‘Mangerie Voordaan’ dat vervol-
gens in 2000 op zijn beurt wordt opgevolgd 
door ‘De Eetkamer’. In 2003 nemen Ted van 
der Ham en Loog Stoffels ‘De Eetkamer’ over 
en veranderen de naam in ‘Dorpsbistro Naast 
de Buren’. In 2008 wordt Ted van der Ham 
volledig eigenaar.
Op Voordorpsedijk 28 is rijksmonument 
Fort Voordorp gevestigd. In 1990 heeft de 
familie Van Denderen het fort in ere hersteld 
en er worden nu congressen en evenementen 
gehouden.

Bedrijvigheid aan de 
Koningin Wilhelminaweg 
Van oudsher is de KW-weg een belangrijke 
regionale verbindingsweg tussen aanvankelijk 
Baarn (via Maartensdijk en Blauwkapel) met 
Utrecht en later ook met Hilversum (en ver-
der) en is daarom aantrekkelijk voor de ves-
tiging van bedrijvigheid. Eerder werd in dit 
stuk al gewag gemaakt van Herberg De Groe-
ne Canne, in 1489 een hele vroege ‘negotie’. 
In 1918 krijgt Groenekan haar eerste fabriek 
aan de Utrechtseweg (nu de KW-weg), de 
Eerste Stichtsche Kopergieterij en Machi-
nefabriek (ESKEM). In 1939 bouwt de ES-
KEM een nieuw groter kantoorgebouw (nu 
nr. 469), in zakelijk expressionistische stijl. In 
1972 wordt het bedrijf geliquideerd. Enkele 
decennia geleden stonden aan de KW-weg 
ook nog enkele boerderijen (o.m. Van Voorst, 
Gerard van Brenk, Floor). Die zijn gesloopt 
en daarvoor is niet-agrarische bedrijvigheid 
teruggekomen. We lopen enkele van de meer 
opvallende bedrijfsmutaties van de afgelopen 
decennia langs.
Op het einde van KW-weg tegen Blauwkapel 
aan staat tientallen jaren een klein gebouw-
tje. Eerst geeft het onderdak aan padvinders 
uit Tuindorp, in de zestiger jaren wordt het 
een houtbewerkingbedrijf van Gerard van 
de Groenekan, ambachtslieden die onder 

meer meubels maken voor Gerrit Rietveld en 
houten modellen voor metaalgieterijen. Om-
streeks 2000 wordt het gekocht door v.d Belt 
die er een metaalhandel en metaalsnijderij in 
vestigt. In 2016 is het pandje gekocht door 
Van de Hoek (op nr. 505), die het sloopt en 
het terrein in gebruik neemt als afgesloten 
parkeerplaats voor zijn trucks. Familiebe-
drijf Van de Hoef, internationaal transport 
en overslagbedrijf, vestigt zich in 1961 in 
Groenekan. Ruimtegebrek is een constante 
in de geschiedenis van het bedrijf. Stonden 
de trucks ’s nachts deels geparkeerd op een 
wat duistere informele plek onder het viaduct 
met de A27, nu is dat dus goed opgelost met 
twee betrekkelijk nieuwe loodsen én met die 
eigen parkeerplaats naast zwembad Blauwka-
pel. Op 497 zit tot ca. 1985 bandenspecialist 
Van Dijk. Op die plaats vestigt zich op de nrs 
495-497 in twee bijna identieke nieuwbouw-
panden de Beter-Lopenwinkel van schoen-
specialist George In der Maur.
Laméris Medische Apparatuur in Utrecht 
heeft ruimtegebrek en komt in de zestiger 
jaren naar Groenekan, eerst de technische 
dienst later ook de rest van het bedrijf. La-
méris zit op KW-weg op nummer 449 direct 
langs het spoor. De kantine van het bedrijf 
staat op het vroegere perron van het station 
Groenekan-West. Later huurt Laméris ook 
panden aan de Groenekanseweg 8a (t/o Van 
der Neut) en panden daarachter langs het 
spoor. Op het hoogtepunt telt Laméris in 
heel Nederland 300 werknemers waarvan ca. 
80 in Groenekan. In 1990 vertrekt het bedrijf 
uit Groenekan naar Lagerweide in Utrecht en 
vandaar naar Veenendaal. Het bedrijf gaat in 
2001 failliet.
G. van Alem Schoonmaak- en Bedrijfsdien-
sten b.v. op KW-weg 481 zit nu op een deel 
van het oude ESKEM-terrein in een riant 
nieuwbouwpand. Het bedrijf is afkomstig uit 
Utrecht en is sinds de oprichting in 1987 uit-
gegroeid tot een middelgroot schoonmaakbe-
drijf met landelijke dekking.

De firma Collewijn zit vanaf begin zestiger ja-
ren op de KW-weg, eerst met een fietsenma-
kerij, later met een sleep- en bergingsbedrijf, 
Collewijn Berging B.V. op nummer 447. Na 
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het vertrek van Laméris in 1990 bouwt Col-
lewijn op de nummers 447-449 twee nieuwe 
panden, aangepast aan de behoeften van het 
bedrijf. Op enig moment ontstaat ook een 
Collewijn Transport b.v. die zich vestigt in 
een grote loods op nummer 471. Collewijn 
groeit voorspoedig, de locaties worden te krap 
en het bedrijf verhuist in 2010 naar Leidsche 
Rijn in Utrecht.

Ook enkele hightech bedrijven weten Groe-
nekan te vinden: Multi Pilot Simulation 
(MPS) is in 2007 officieel opgericht en ves-
tigt zich in 2009 in het Collewijnpand aan de 
KW-weg 447-449 in Groenekan. MPS speelt 

zijn ook diepladers aan het assortiment toe-
gevoegd. De locatie in Loosdrecht wordt te 
klein en is lastig bereikbaar en daarom koopt 
men in 1994 de locatie in Groenekan.

Bedrijvigheid aan de 
Groenekanseweg
Het bedrijventerrein aan de Groenekanseweg, 
tegenover van der Neut (de oude gemeen-
tewerf van de gemeente Maartensdijk) lijkt 
(nog?) wat minder te floreren, maar het nieu-
we industrieterrein net over het spoor rechts, 
en in gebruik genomen rond 2002, telt in-
middels een aantal florerende nieuwe bedrij-
ven. Dat nieuwe terrein stuit op weerstand bij 
een deel van de Groenekanse bevolking. Men 
vreest het oprukken van industriële bedrijvig-
heid en de daarmee annex zijnde verkeers-
druk in het dorp. Op het nieuwe terrein zijn 
vanuit Maartensdijk Floor rolluiken en Van 
Ginkel Machines neergestreken. Verder is er 
het installatie- en loodgietersbedrijf Meijers 
en Zn. gevestigd. Meijers is voortgekomen 
uit (hoef )smederij Wendt, die op die plaats 
aan de Groenekanseweg sinds 1926 gevestigd 
was. Naast Floor zit NEDAP Retail Benelux, 
gespecialiseerd in beveiliging tegen winkel-
diefstal, metaaldetectie, klantentelsystemen 
en RFID-oplossingen. Op het terrein vestigt 
zich ook een filiaal van Rouwservice Neder-
land, een bedrijf dat uitvaartondernemingen 
en -organisaties ontzorgt op allerlei gebied. 
Hun stijlvolle auto’s zijn inmiddels vertrouw-
de verschijningen op de Groenekanseweg.
Op Groenekanseweg 246 zat van 1972 tot 
1985 het fabriekspand van de internationaal 
bekende fabrikant van LPG-installaties, Lan-
di-Hartog Nederland B.V. In 1984 verhuist 
Landi-Hartog naar Maarssenbroek. Op 1 
september 1985 wordt de ‘B.V. Faïence- en 
Tegelfabriek “WESTRAVEN” Anno 1661’ 
verplaatst naar Groenekanseweg 246 te Groe-
nekan en betrekt het oude fabrieksgebouw van 
Landi-Hartog. Op 1 oktober 1990 vertrekt 
het bedrijf alweer naar Utrecht en in 1994 
wordt het beëindigd. Het oude bedrijfspand 
wordt na het vertrek van de tegelfabriek ge-

een stevige partij mee in de hightech wereld 
van de fixed base vliegtuigsimulatoren. 
Op nummer 471 vestigt zich in 2012 nóg 
een hightech bedrijf, Eurofiber Datacenter 
Utrecht. Een datacenter dat remote ICT-
capaciteit (in the Cloud) beschikbaar stelt 
aan derden. Men verbouwt de grote loods 
van Collewijn Transport tot een op dit soort 
dienstverlening toegesneden huisvesting met 
voorzieningen als noodaggregaten en aanslui-
tingen op een glasvezelnetwerk. In 2016 is de 
naam van het bedrijf gewijzigd in Dataplace.
Helemaal aan het eind van de KW-weg 
richting Maartensdijk is Veldhuizen Wagen-
bouw neergestreken. In 1978 is Veldhuizen 
in Loosdrecht begonnen met het repareren 
van tractoren en het maken van veewagens en 
aanhangwagens voor collega boeren. In 1987 

Dataplace.



sloopt en vervangen door het huidige spiegel-
paleis, de architectuur van het spiegelpand is 
nogal omstreden in het dorp.
Het gebouw is nu een bedrijfsverzamelge-

noodlanding van een Amerikaanse B-17 in 
een weiland in Groenekan, wordt in het dorp 
een monument onthuld ter nagedachtenis 
van de bommenwerperbemanning. Door de 
aanwezigheid van een tiental Amerikaanse 
nabestaanden en een groot aantal Groene-
kanners wordt het, ondanks de regen, een 
emotionele hartverwarmende gebeurtenis. 
Het monument vormt nu het hart van de 4 
meiviering in het dorp. Het wordt onderhou-
den door leerlingen van de hoogste klas van 
de Nijepoortschool.
Sportverenigingen vormen al jaren een be-
langrijk onderdeel van de sociale infrastruc-
tuur in Groenekan.
In het dorp zijn dat van oudsher de korfbal-
vereniging Kameo, hockeyclub Voordaan en 
tennisvereniging Voordaan en - veel vroeger 
- wordt er ’s winters door de Groenekanse IJs-
club geschaatst, eerst op de vijver van Voor-
daan en later op de ijsbaan aan de Groene-
kanseweg op het land van boer Jansen van de 
Voordorpsedijk. Gijs Barneveld: ‘Van heinde 
en verre komen ze hier schaatsen. Het is ge-
woon heel gezellig, met koek en zopie en later 
ook muziek.’
Kameo is rond 1940 opgericht en in 1990 
gefuseerd met Biko in De Bilt tot NOVA, 
dat nu nog steeds succesvol sportief presteert. 
Hockeyclub Voordaan, in 1935 begonnen op 
een knollenveld en met een varkensschuur als 
clubhuis, heeft inmiddels vier kunstvelden en 
betrok in 2009 een groot modern clubhuis. 
Qua ledental en sportieve successen gaat het 
Voordaan voor de wind.

Tennisvereniging TV-Voordaan ontstond 
toen in 1981 de tennisclub zich afsplitste van 
hockeyclub Voordaan. Op het hoogtepunt 
had de TV 316 leden, nu is het wat vergrijsde 
ledenbestand teruggelopen tot 210.
Op deze plaats moet natuurlijk ook De Kik-
ker worden genoemd, een natuurbad in de 
fortgracht van fort Ruigenhoek. Al voor de 
Tweede Wereldoorlog was het natuurbad in 
gebruik, maar dat het ook nú nog steeds op 
zonnige dagen veel schooljeugd weet te trek-
ken is een prestatie van formaat. Groenekan 
telt sinds 1973 nóg een zwembad, Zwembad 
Blauwkapel aan de KW-weg. Met zijn 31 

bouw waarin, getuige het bord bij de ingang, 
een kleine twintig ZZP’ers en MKB-bedrij-
ven in de zakelijke dienstverlening gevestigd 
zijn.

Sport en Cultuur
Naast de oprichting in 1987 van de Histo-
rische Vereniging Maartensdijk zelf is er op 
cultureel gebied de afgelopen decennia in 
Groenekan nog wel het een en ander gebeurd. 
Het culturele leven in het dorp bestond lang 
uit een, soms met de kerk verbonden, koor, 
een jongelingvereniging en een mondorgel 
en/of accordeonvereniging. Een jaarlijks cul-
tureel hoogtepunt vormde zeker het Oranje-
feest dat vroeger alle delen van de Groene-
kanse bevolking verbond. In de zestiger en 
zeventiger jaren oogst daarbij het optredende 
Oranjecabaret, dat lokale gebeurtenissen op 
de hak neemt, veel succes. Met de instroom 
van steeds meer inwoners van buiten Groene-
kan, waarvan sommige professioneel betrok-
ken bij kunst en cultuur, verandert het cul-
turele leven van karakter. De oorspronkelijk 
wat volkse aard wordt artistieker en profes-
sioneler. We sommen hier i.v.m. de beperkte 
ruimte enkele van die clubjes even kort op: 
Plattelandsvrouwen (nu: Vrouwen van Nu) 
(sinds 1983), Muze in ’t Groen (sinds 1995), 
Theater in ’t Groen (sinds 2008), het Groene-
kans Muzekoor (sinds 2008) en het Running 
Dinner (sinds 2006).
Op 28 mei 2014, 70 jaar na de dramatische 
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graden watertemperatuur is het een ideaal 
instructiebad voor jonge kinderen en voor 
ouderen.
Als eerder vermeld krijgt het dorp in 1985 
een dorpshuis, De Groene Daan. Daar spe-
len ouderen nu al heel wat jaren onder meer 
bridge en koersbal en rollen yogaliefhebbers 
wekelijks hun matjes uit. In de sporthal van 
het dorpshuis is ook al sinds mensenheugenis 
een recreatievolleybalclub actief en de Nije-
poortschool tenslotte benut de hal voor de 
gymnastieklessen.

Natuurbehoud en 
-ontwikkeling
Groenekan ligt in het overgangsgebied tussen 
de Utrechtse heuvelrug en het polderland van 
het groene hart. Daardoor kan men in deze 
omgeving genieten van zowel zandverstuivin-
gen als heidevelden, bossen, weilanden met 
houtwallen, het karakteristieke slagenland-
schap van de vrije opstrekveenpolders en van 
de daarmee verbonden zodden en petgaten. 
Er zijn in Groenekan diverse clubjes opge-
staan die het behoud van de fraaie natuur en 
cultuur-historie van Groenekan en omgeving 
tot hun aandachtsgebied rekenen. Kortheids-
halve in vogelvlucht: Groenekans Landschap 
sinds 1974, Stichting Brigida sinds 1995, 
Agrarische Natuur Vereniging Noorderpark 
sinds 2005, De Bij en Wij sinds 2010 en 
Stichting Molen Geesina sinds 2012.
Al in de vijftiger jaren wordt gesproken over 
ruilverkaveling voor dit gebied. In 1982 is 
daadwerkelijk een aanvraag daartoe inge-
diend door de agrarische belangenbeharti-
gers. In 1995 resulteert dit in een herinrich-
tingsplan voor het Noorderpark, ruwweg het 
gebied tussen de stad Utrecht, de Vecht, de 
Hollandse en Biltse Rading. Naast agrarische 
functies zijn er ook belangrijke niet agrarische 
functies in het spel. De stad Utrecht heeft een 
recreatiegebied nodig voor de bevolking van 
onder meer Overvecht. Maartensdijk ziet dit 
als een welkome bescherming tegen verdere 
uitbreidingsplannen van de grote buurman. 
Er wordt gekozen voor een ingrijpend her-
verkavelingplan. De dreigende aantasting 

van het historische slagenlandschap en van 
het cultuurhistorisch erfgoed van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie (NHW) is voor veront-
ruste bewoners uit Groenekan en omstreken 
reden om in 1995 de Stichting Brigida op te 
richten, met als doelstelling natuur en cul-
tuurhistorie in het Noorderpark te behouden 
en te beschermen. De uiteindelijke effecten 
van de verplaatsing van boerderijen uit het re-
creatiegebied en de daarmee samenhangende 
ruilverkaveling en herinrichting worden nu 
zichtbaar. De bewoners van de KW-weg zijn 
tevreden met de uitkomsten: hun prachtige 
uitzicht over de polder is voor vele decennia 
veilig gesteld. Ook wandelaars en recreanten 
zijn positief over de natuur- en recreatiewaar-
den van het gebied. De verplaatsing van een 
aantal boerenbedrijven doorbreekt de histo-
rische ordening van agrarische bedrijvigheid 
langs de dwarsdijken met lange smalle perce-
len en verstoort de duisternis, die voorheen 
midden in het gebied heerste. De ingrepen in 
het slagenlandschap zijn beperkt maar wor-
den toch vanuit cultuurhistorisch opzicht 
betreurd.
Voor wat betreft de NHW weet Brigida te be-
werkstelligen dat een essentiële inundatiekom 
wordt gerestaureerd en dat een loopgraaf en 
tankversperring uit 1939/40 ter leringhe in 
oorspronkelijke staat worden hersteld. Het 
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open schootsveld van fort Ruigenhoek wordt 
bij de planvorming (deels) gerespecteerd. De 
NHW staat nu op de nominatie om tot we-
relderfgoed uitgeroepen te worden!
Geesina, de ronde stenen stellingmolen aan 
de Ruigenhoeksedijk, gebouwd in 1853, staat 
in het Noorderpark. Dankzij de inzet van het 
Utrechts Landschap, diverse Groenekanse 
clubs en de dorpsbevolking (met donaties, 
collectes en benefietconcerten) is Geesina 
weer gerestaureerd en in 2012 feestelijk in ge-
bruik genomen. De molen vormt nu één van 
de parels in het Noorderpark en de dorpsge-
meenschap levert nu een substantiële bijdrage 
aan de exploitatie en het beheer van de mo-
len via de zeer actieve Groenekanse Stichting 
Molen Geesina.
Begin 80-er jaren stelt de rijksoverheid een 
beschermingsplan op om de das voor uitster-
ven te behoeden. Onder meer Das & Boom 
heeft er voor gezorgd dat de dassenstand in 
Nederland van 1200 dieren in 1980 is ge-
groeid tot ongeveer 6000 nu. In 2010 is men 
gestart met de actie ‘Recht op Natuur’, van-
wege het in gevaar komen van in het verle-
den behaalde resultaten door de draconische 
bezuinigingsplannen van het eerste kabinet 
Rutte en staatssecretaris Bleker. In Groene-
kan is in 1980 nog geen enkele das te vin-
den, alleen in Hollandsche Rading is dan één 
burcht bekend. Mede dankzij de activiteiten 

in ons gebied van Hans Vink en Fred Alleijn 
(amateurbiologen) is ook hier de dassenpopu-
latie de laatste decennia gegroeid. Inmiddels 
telt Groenekan circa 30 dassen verdeeld over 
burchten in Beukenburg, Bos Voordaan (op 
de oude rioolzuivering), de Lindenlaan achter 
de tennisbanen, in de spoor-fly-over, bij de 
Hoogekampse plas, op de Ruigenhoekse dijk 
achter het Pompstation Groenekan en op fort 
Ruigenhoek.
Wie Groenekan zegt, zegt ook fraai belom-
merde lanen. Met name betreft dat dan de 
Groenekanseweg, de Oranjelaan en de lanen 
in Voordaan. Mede door die belommerde 
lanen is Groenekan zo’n fraai dorp. Er zijn 
bomen die nu het einde van hun levensduur 
naderen, hetzij door externe beschadigingen 
(Groenekanseweg) of door veroudering (Ber-
kenlaan). Regelmatig laat de kettingzaag zich 
in het Groenekanse dan ook horen. Naar de 
auteur hoopt - misschien tegen beter weten 
in - als laatste noodgreep, indien (gedeelte-
lijke) redding niet meer mogelijk is. Hoe het 
ook zij, de belommering van de Groenekanse 
lanen verliest de laatste jaren helaas ziender-
ogen aan kwaliteit.

Frank Klok.

‘Molen Geesina, parel in het Noorderpark.’
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Bij Henk en Gerda Veen-
stra aan de Spoorlaan in 
Hollandsche Rading ben 
ik te gast, ze zijn Holland-
sche Radingers in hart en 
nieren. Dit interview vindt 
plaats op een mooie zonni-
ge voorjaarsdag in maart.
“Wanneer zijn jullie in Hollandsche Rading 
komen wonen?”
Gerda: “We wonen hier sinds ons trouwen 
met veel plezier en dat is vijftig jaar gele-
den”. 
“Henk, jij kent Hollandsche Rading toch 
nog langer?”
Henk: “Ik ken Hollandsche Rading sinds 
mijn jeugd als vijfjarige ‘bijrijder’ in de 
postauto van mijn vader. In de jaren dertig 
verbleven we met de vakantie in pension, 
‘het jachtopzienershuisje’ van de familie 
De Pester op de hoek Vuurse Dreef/paadje 
naar de boerderij Zwaluwenhoeve waar na-
derhand Stormbroek kwam wonen. Later 
woonde daar boswachter Van Veen. In die 
tijd waren er veel pensions in Hollandsche 
Rading vanwege de vele vakantiegangers en 
dagjesmensen. Er was ook een hotel en een 

groot aantal kleine winkels, o.a. een op de 
hoek van de Aanlegsteeg en Vuursche Dreef, 
naast het huidige restaurant de Paddenstoel. 
Ik kocht daar wel ansichtkaarten en postze-
gels, we praten dan over 1931”.
 
Wat is er zoal veranderd in de woning-
bouw en bevolkingssamenstelling?

Gerda: “Toen we hier kwamen wonen 
had je veel middenstanders, voor vestiging 
moest je economisch gebonden zijn, een 
vestigingsvergunning was een vereiste. Hoe-
wel wij niet economisch gebonden waren, 
want Henk werkte in Hilversum, kregen 
we uiteindelijk toch toestemming om ons 
huis aan de Oosterspoorlaan te kopen. De 
eis om economisch gebonden te zijn werd 
echter kort daarop verlaten, omdat de ge-
meente Maartensdijk graag nieuwe inwo-
ners zag komen, want die brachten geld in 
het laatje”.
“In de afgelopen decennia zijn er nogal wat 
woningen bijgekomen”
Henk: “ Ja, in de jaren tachtig en negentig 
zijn er in een aantal fasen een groot aantal 
woningen gebouwd: aan de Schaapsdrift, 
Dennenlaan, Adri Piecklaan en Charles 
Weddepohllaan. Het aantal inwoners nam 
toe van circa 1100 naar circa 1400 nu, hier-
onder veel jonge gezinnen. Op termijn was 
deze aanwas goed voor de Bosbergschool. 

dertig jaar verandering in beeld
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Nu zijn veel werkende inwoners forensen, 
het aantal ZZP-ers is groot”.

Wat zijn de effecten van de gemeentelijke 
herindeling met ingang van 2002 geweest?

Henk: “We zijn van klein naar grootschalig-
heid gegaan. Toen onze dochter Liliam ge-
boren werd, ging ik naar het gemeentehuis 
in Maartensdijk om haar aan te geven. Be-

afgebouwd. In de gemeente Maartensdijk 
kende je alle bestuurders en ambtenaren 
van de gemeente, nu maak je via internet 
afspraken en moet je op het gemeentehuis 
een volgnummer trekken.

Veiligheid en verkeer. 
Hoe ervaren jullie de veiligheid in het 
dorp?

Henk: “De 30 km zone in het dorp werkt 
in het geheel niet omdat handhaving ont-
breekt, dit geldt ook voor de 50 km snel-
heidsbeperking op de Tolakkerweg. Politie 
is in geen velden of wegen te bekennen en 
is door een buurtpreventie WhatsApp ver-
vangen. Het is leuk om te vermelden dat 
dertig jaar geleden aan een huis in de Oos-
terspoorlaan een uithangbord was bevestigd 
waarop “Politie” stond. Daar woonde onze 
dorpsagent Voogt, nog een overblijfsel van 
de vroegere Dorpsveldwachter”. 

“Wat merken jullie van de A27”?

Gerda: “Uiteraard geluidsoverlast en we 
maken ons grote zorgen over mogelijke toe-
name van geluidsoverlast, stank en fijnstof 

Herinneringen van Henk en Gerda 
Veenstra aan de Spoorlaan.

treffende ambtenaar feliciteerde mij en zei: 
‘Ik kan u vertellen dat het inwonertal van 
Hollandsche Rading hiermee gelijk is geble-
ven, want vanmorgen is de heer Weddepohl 
overleden’. Dit kenmerkte de kleinschalig-
heid. Inmiddels moeten de inwoners van 
HR voor alle gemeentelijke aangelegenhe-
den naar De Bilt, de gemeentelijke voorzie-
ningen zijn in de afgelopen jaren in stappen 

De Franse Charolais koeien van Wout Stormbroek.
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leverde de tabakszaak Beek sigaren aan prins 
Bernard wanneer die op de Zwaluwenberg 
verbleef”.

“Er zijn wel een aantal voorzieningen bij-
gekomen”.
Henk: “De aanleg in 1987 van een fiets-
pad tussen Maartensdijk en Hollandsche 
Rading, de speelplaats en de bouw van een 
nieuw dorpshuis in 2014 zijn goede ge-
meentelijke beslissingen geweest”.
Naast de succesvolle lunchroom Perron 
Peet, zijn er een groot aantal restaurants in 
of bij HR. Het gerenommeerde restaurant 
Fazantenhof aan de Karnemelksweg brand-
de in december 2006 af, maar wordt inmid-
dels herbouwd. 
De Bosbergschool vierde in 2016 haar 60- 
jarig bestaan. Bij deze gelegenheid werd 
het schoolplein omgedoopt in ‘Meester 
Overbeeke plein’; Kees Overbeeke, die in 
2015 op 86 jarige leeftijd overleed, was van 
1956 tot 1988 oprichter en directeur van 

als gevolg van de voorgenomen verbreding 
van de in 1972 aangelegde A27”.

Wat is de situatie met betrekking tot an-
dere voorzieningen?

Gerda: “Voorzieningen als postkantoor en 
Rabobank zijn verdwenen en sinds het ver-
trek van deze bank in 2005 kan er zelfs niet 
meer gepind worden en daarbij is het aantal 
brievenbussen nu zegge en schrijve twee”.
“Hoe de middenstand uit Hollandsche Ra-
ding verdween ……” 
Henk: “Ja, in de jaren tachtig waren er nog 
het hotel/restaurant/dorpscafé Maartenshof 
van Kaak tot 1998 en vanaf 2000 het Chi-
nese restaurant Memories of China, op de 
hoek Tolakkerweg en Vuurse Dreef, kruide-
nier Vogel aan de Oosterspoorlaan, bakker- 
groentezaak Diertens aan Oosterspoorlaan, 
de drogist Jonker met textiel en fournituren 
aan de Spoorlaan, de tabakszaak Beek op de 
hoek Tolakkerweg en Graaf Floris V weg, 
slager Van der Vaart aan de Oosterspoorlaan 
en de Rabobank  aan de Spoorlaan (later bij 
het station), fotoattributenwinkel en een 
fietsenwinkel met stalling resp. reparatie van 
Henk Broek bij het station. Er waren blijk-
baar genoeg enthousiaste winkeliers zodat 
er een ‘Winkeliersvereniging’ kon ontstaan 
en bestaan. Maar door ons koopgedrag zijn 
inmiddels alle winkels verdwenen”. 
“Er zijn nog wel een paar tuinderijen”.
Henk: “De orchideeën kwekerij Wubben 
aan de Tolakkerweg is al sinds jaar en dag 
een landelijk begrip en de tuinderij Hen-
driksen die in 1953 het bedrijf van Ozinga 
overnam, is bekend in de regio. Hun wor-
tels zitten blijkbaar diep genoeg om te over-
leven”.   
Henk: “Het is overigens aardig om te ver-
melden dat rond 1965 bankzaken werden 
gedaan in een filiaal van de Rabobank-
Westbroek, die in het jeugdhonk bij de 
Adventkapel was gehuisvest. Naderhand is 
deze verhuisd naar de Oosterspoorlaan en 
vervolgens naar een gebouwtje bij het sta-
tion. Heel vroeger was er zelfs een VVV en 

de school. De eerste lessen werden gegeven 
in het voormalig restaurant De Vuursche 
Dreef, nu restaurant Moeke, waar alle 45 
kinderen in één zaal zaten, de kleuters door 
een gordijn afgescheiden van de (toenmali-
ge) groepen 1 tot en met 6. In februari 1957 
kwam er het eerste schoolgebouw, een hou-
ten noodgebouwtje met twee lokaaltjes aan 
de Dennenlaan. In 1976 werd een stenen 
school in gebruik genomen.

Hoe is het kerkelijk leven?

Henk: “Op zondag om elf uur wordt er een 
kerkdienst gehouden in de Adventkapel aan 
de Tolakkerweg en daarna koffie gedronken 
in het jeugdhonk. De Adventkapel is in 
1938 gesticht door de families Van ’t Pad en 
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Grimm, Indiëgangers, in samenwerking met 
jonkheer De Pester, die toen op de Zwalu-
wenberg woonde. Daar zit nu de Inspecteur 
Generaal der Krijgsmacht. De Adventkapel 
maakt al vele jaren deel uit van de Protes-
tantse gemeente Maartensdijk-Hollandsche 
Rading na een “Samen op weg” proces dat 
circa 30 jaar geleden begon. De kapel wordt 
ook wel voor bijzondere gelegenheden ver-
huurd”.

Hoe gaat het met het verenigingsleven?

Henk en Gerda: “Er zijn veel initiatieven 
geweest op dit vlak. We hadden al vroeg 
een enthousiast Oranje comité, een bloei-
ende tennisvereniging en bridgeavonden in 
het Dorpshuis. In de afgelopen jaren heb-
ben vele inwoners zich op een fantastische 
wijze ingezet voor het dorp. We denken 
dan aan het beperken van overlast door de 
voorgenomen verbreding van de A27, over-
leg m.b.t. de mogelijke kap van 85 hectare 
bos door het Goois Natuur Reservaat, ac-
ties in verband met de filevorming op de 
Tolakkerweg, ‘Samen Eten’ op de eerste 
donderdag van de maand, koffiedrinken 
-met incidenteel een lezing- op woensdag-
morgen in het dorpshuis, de website en 
nieuwsbrief van de vereniging ‘Samen voor 
Hollandsche Rading’, de jaarlijkse barbecue 
in de Dennenlaan en aan de Tolakkerweg, 
de voorlichting en discussie op de dorps-
avonden georganiseerd door ‘Samen Voor 

Hollandsche Rading’, hulp en diensten van 
en aan bewoners, Nieuwjaarsborrel, dorps-
café en groentemarkt ‘Boeren & Buren’ op 
vrijdagmiddag, Lente disco voor de jeugd 
en Repair Café eens per maand op de zater-
dagmorgen”. 

Hebben jullie nog een wens met betrek-
king tot Hollandsche Rading?

Henk en Gerda: “Jazeker! Bij ons in de 
Spoorlaan staat een lindeboom op de drie-
hoek ter ere van het huwelijk van Juliana 
en Bernhard (zie St. Maerten no. 40). Deze 
boom is hier dankzij particulier initiatief  
van Oranje comité  of Winkeliersvereniging 
geplaatst. In het Gemeentelijk archief blijkt 
er niets van te vinden, toch aardig om deze 
bijna 80-jarige burger-actie nu eens te belo-
nen door daar een hekje met opschrift ‘7 ja-
nuari 1937’  te plaatsen. Is dat niet iets voor 
de Historische Vereniging Maartensdijk”? 
Henk: ”Wij vinden overigens dat de His-
torische Vereniging veel en vaak aandacht 
besteedt aan de ‘vier kernen’, hulde hier 
voor”. 

Natuurontwikkeling en recreatie

In de afgelopen jaren is veel boerenland in 
natuurgebied overgegaan. Veel goede wei-
degrond is uitgegraven voor nieuwe petga-
ten en zodden. Een grote verandering was 
ook de aanleg van het Bert Bospad en la-
ter het fietspad van de Korssesteeg naar de 
Graaf Floris V weg. Veel wandelaars kwa-
men op alle dagen van de week wandelen 
van station Maarssen of Breukelen via Tien-
hoven, de trilvenen en de Eendenkooi aan 
het Tienhovens kanaal naar het NS-station 
bij Hollandsche Rading. Dit kleine station 
heeft zich al  meer dan 130 jaar weten te 
handhaven. 

Veranderingen bij het NS station 

Het station met de karakteristieke ‘gotische 
bogen’ en perrons die door ‘bajonet’ lig-

Aanleg spoorbaan.
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ging in twee verschillende provincies lig-
gen, werd in 1885 in bedrijf genomen; het 
traject Hilversum-Utrecht werd in 1942 
geëlektrificeerd. Tot omstreeks 1900 stop-
ten de treinen in Hollandsche Rading al-
leen maar wanneer iemand een sein uithing 
dat iemand mee wilde. De voornaamste re-
den, naast toerisme en forensenverkeer, dat 
Hollandsche Rading nog een station heeft, 
is de aanwezigheid van het nabij gelegen 
Marine opleidingskamp, later de Korpo-
raal van Oudheusden-kazerne. Als we terug 
kijken naar de aanleg van het spoor was er 
ook een andere reden: het landgoed van de 
familie Hooijer wilde het benodigde land 
wel afstaan maar stelde als voorwaarde dat 
er honderd jaar lang een station in Hol-
landsche Rading zou zijn. De bovenleiding-
portalen en het baanvak zijn uiteindelijk 
beide, na een verzoek daartoe in 1997 van 
de toenmalige gemeente Maartensdijk en 
de gemeente Hilversum, in 2001 (16 ok-
tober) resp. 2002 (10 mei) door de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg op de lijst 
van monumenten geplaatst.
De NS heeft in de afgelopen jaren veel ge-

ïnvesteerd in parkeerplaatsen voor auto’s en 
fietsen en in de veiligheid door middel van 
camera’s bij het station. Ook in de bezetting 
van enkele gebouwtjes is veel veranderd. In 
1998 brak er brand uit in één van de twee 
houten spoorhuisjes. Helaas is dit karakte-
ristieke gepotdekselde huisje niet meer her-
bouwd. Op die ruimte bevindt zich nu een 
fietsenstalling. In 1987 wordt het tweede 
houten spoorhuisje, waar kaartjes werden 
verkocht, versteend. In 1995 kwam hier 
een bijkantoor met pinfaciliteiten van de 
Rabobank Westbroek; de bank sloot haar 
deuren in 2005 tot groot ongenoegen, men 
kon niet meer pinnen. In 2010 vestigde zich 
hier lunchroom Perron Peet.

Concurrentie voor de NS in de bossen bij 
Hollandsche Rading 

Vlakbij het station is in de bossen het club-
onderkomen van de stoomgroep Rading 
Spoor. Deze groep, die in 1977 is opgericht, 
heeft iedere laatste zaterdag van augustus 
een ‘open dag’ met echt rijdende model-

De brand in een van de twee houten spoorhuisjes.
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stoomtreinen op een aangelegd spoor, een 
eldorado voor kinderen en volwassenen! 

In een ander nabij gelegen NS-gebouwtje 
bij het spoor zat twee generaties lang de rij-
wielhandel, stalling en reparatiewerkplaats 
van Henk Broek. Daar is sinds 2002 de in 
de wijde omgeving bekende schaatsenwin-
kel en slijperij van Hans Vollenbroek geves-
tigd. 
We zitten bij Hans thuis aan de Vuurse 
Dreef. 
Hans die aan veel schaatswedstrijden en 
menig toertocht heeft meegedaan, heeft ook 
meerdere Elfstedentochten uitgereden: “Ik 
slijp schaatsen sinds begin jaren vijftig, eerst 

in Hilversum en heb dat voorgezet toen we 
vijftig jaar geleden dit huis aan de Vuurse 
Dreef van de opa  van mijn vrouw koch-
ten. Nadat wij in 2002 de rijwielhandel van 
Henk Broek hadden overgenomen, hebben 
we die nog drie jaar aangehouden en zijn 
vervolgens gestopt vanwege onvoldoende 
winstgevendheid. Sinds 2005 verkoop ik 
in dit pand schaatsen en zelfgemaakte slijp-
blokken, en slijp ik schaatsen. Bij de verkoop 
geef ik deskundig advies en slijp de schaat-
sen indien nodig ‘op de persoon’. Klanten 
komen van heinde en verre. Op een avond, 
het was etenstijd, werd er gebeld. Mijn 
vrouw doet de voordeur open en ziet daar 
drie mannen staan. Eén vraagt of ze schaat-
sen kunnen kopen. ‘Jawel’ zegt mijn vrouw 
‘maar nadat wij het eten op hebben, ik stel 
voor dat u maar een kopje koffie in het res-
taurant hiernaast gaat drinken’. “De heren 

(Schaats)herinneringen 
van Hans Vollenbroek
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komen terug en dan blijkt één van hen prins 
Willem Alexander te zijn, vergezeld van een 
studievriend en een lijfwacht. Als tevreden 
klanten hebben ze afscheid genomen”.
“Zijn er nog meer interessante klanten ge-
weest”? Hans: “Ivonne van Gennep, Kees 
Verkerk, Atje Keulen-Deelstra en Stien 
Baas-Keizer”. “Hoe lang ga je door”? Hans: 
“Ik ben nu 83 en heb er nog veel aardigheid 
aan, je blijft onder de mensen maar voor het 
geld hoef je het niet te doen, het kost eerder 
geld. Ik geef nog wel eens een slijpcursus en 
vind het gewoon leuk om mensen wegwijs 
te maken in het schaatsen”.
We beëindigen het interview en lopen van 
zijn huis naar de winkel respectievelijk 
werkplaats bij het station aan de Vuurse 
Dreef. Ik herken nog de fietsenstalling met 
het achterdeel waar Henk Broek de fietsen 
repareerde.  
“Zijn dat al je prijzen” vraag ik en wijs op 
een drietal planken vol met bekers en me-
dailles.
Hans: “Ja, dat krijg je wanneer je van jongs 
af aan schaatst en deelneemt aan veel wed-
strijden en toertochten inclusief Elfsteden-
tochten”. Hij opent wat dozen en laat me 
de nieuwste type schaatsen zien waarvan de 
prijzen tot € 1000 kunnen oplopen.

Wanneer we de zaak verlaten komen we me-
vrouw Bouché, eigenaresse van Perron Peet 
tegen. Hans introduceert me en na Hans 
bedankt te hebben kan ik aan het volgende 
interview beginnen.

Nieuwe bedrijvigheid: Perron Peet

Onder het genot van een kopje koffie, begin-
nen we met het interview. Af en toe wordt 
het gesprek onderbroken wanneer een klant 
bediend moet worden. 

Mevr. Bouché vertelt enthousiast: “Ik zat 
in het onderwijs, was daar op uitgekeken 
en zocht een nieuwe uitdaging. Ik spreek 
nu over het jaar 2010, crisistijd. Maar mijn 
man zei, ‘mensen eten en drinken altijd’. 
Met dat in ons achterhoofd gingen we op 
zoek naar een geschikte locatie voor een 
lunchroom. In Maartensdijk slaagden we 
niet maar vielen direct voor dit goedgelegen 
voormalige bankgebouwtje bij het spoor. In 
2011 ontvingen we de prijs van ‘ondernemer 

Mevrouw Bouché

De schaatswinkel van Hans 
Vollenbroek.
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van het jaar’  van de gemeente De Bilt. De 
zaken lopen goed, mede door veel fietsers, 
treinreizigers, paardrijders en wandelaars, 
die bijvoorbeeld het ‘marskramerpad’ lopen 
of mensen die alleen maar voor de lekkere 
taart of friet komen, ze komen uit alle delen 
van het land, een mix aan leuk publiek”.

Ik bedank haar en wens haar veel voldoe-
ning en zakelijk succes toe.

Kunstenaars in Hollandsche Rading

Voor een bloemlezing over beeldende kun-
stenaars in de gemeente Maartensdijk ver-
wijzen we naar St.Maerten no.51, december 
2016. Twee kunstenaars woonden en werk-
ten in Hollandsche Rading: Adri Pieck en 
Charles Weddepohl. Charles Weddepohl 
die aan de Schaapsdrift woonde, overleed in 
1976. Adri Pieck woonde aan de Tolakker-
weg 5, zij  overleed in 1982.

Wat is er in Hollandsche Rading zoal in 
de boerenstand veranderd?  

Er zijn niet veel boerderijen meer in of bij 
Hollandsche Rading, de meeste liggen aan 
de Graaf Floris V weg. Aan de Tolakkerweg, 
midden tussen de huizen, boerde in 1980 
Gijs Zijtveld nog. Deze boerderij is al jaren 
woonhuis, evenals die van Gert Hartman 
(later Van Brenk met Floor de With als be-
heerder) aan de Vuurse Dreef, net over het 
spoor. Laatste boerderij is rond 1890 ge-
bouwd. In een bijgebouw heeft vanaf 1968 
nog het postagentschap gezeten voordat 
deze in 1990 naar een woning aan de Graaf 
Floris V weg no. 5 verhuisde. Na sluiting 
als postkantoor in 1992, heeft de laatste be-
heerder, mevrouw Lasterie, er nog enige tijd 
gewoond. Enkele jaren voor het sluiten is zij 
overvallen. Ze bleek echter van alle markten 
thuis en wist de indringer eigenhandig het 
pand uit te werken. Dit huis aan de Graaf 
Floris V weg no. 5 is overigens aanvankelijk 
als vakantiewoning “Bella Vista” gebouwd. 
Er staan nu twee bungalows.

De Franse koeien 
van boer Wout Stormbroek

De landerijen rond Lage Vuursche werden 
vroeger beheerd door boeren en tuinlieden 
in dienst van de familie Bosch van Dra-
kestein of de familie Van Beeck Calkoen. 
Inmiddels zijn de meeste boeren verdwenen 
en de landerijen veranderd in natuurgebied. 
Natuurwaarden worden nu in stand gehou-
den door de Franse Charolais koeien van 
Wout Stormbroek. Hun koeien eten gras en 
struiken uit de hei, zodat het open natuur-
terrein niet verandert in bos. Jopie Barloo 
is geboren en getogen in Lage Vuursche, op 
de Koudelaan vlak bij ‘Ons Honk’. Het ge-
zin bewoonde een dienstwoning in het bos 
van de familie Van Beek Kalkoen, op wiens 
landgoed vader tuinman was. De vader van 
Wout was boer en zijn opa woonde naast 
‘De Stal’, nu restaurant, maar toen paarden-
stal. Hij verzorgde met zijn broer de paarden 
van de gasten van de herberg alias rechthuis 
naast de boerderij. Heel Lage Vuurse was 
toen eigendom van jonker Bosch van Dra-
kestein.
De boerderij ‘Zwaluwehoeve’ van de familie 
Wout en Jopie Stormbroek aan de Vuursche 
Dreef is nog volop in bedrijf. In december 
kun je er zelfs kerstbomen kopen.

Ik zit gezellig met Wout en Jopie Storm-
broek aan tafel, de koffie is ingeschonken.

“Hoe oud is deze boerderij”? 
Wout: ”Van ongeveer 1890, ruim 125 jaar. 
Dit was oorspronkelijk een fourageboerderij 
van de familie De Pester van de Zwaluwen-
berg, voor al het wild in deze omgeving (deze 
familie had onvoorstelbaar veel grond). Dat 
is ook de reden dat onze boerderij de “Zwa-
luwehoeve” heet. Ik ben op de Lage Vuur-

Interview met Wout (86 jaar) 
en Jopie Stormbroek.
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sche geboren, mijn vader is van 1901 en die 
z”n vader was tuinman bij jonkheer Bosch 
van Drakestein. Toen we hier in 1960 kwa-
men was de Vuurse Dreef een zandpad”. 
“Wanneer zijn jullie hier komen wonen?”
Wout: “in 1960, toen begonnen we met een 
loonbedrijf. De boerderij was van een melk-
boer die hem had gekocht van de familie De 
Pester. In 1970 hebben we de eerste twee 
Charolais koeien gekocht als een soort hob-
by, één van de heer Dijkhuis uit Loenen die 
in 1958 de eerste Charolais invoerde. Het 
zijn vleeskoeien, je hoeft ze niet te melken 
dus makkelijk in het onderhoud”. 
Jopie: “We hebben ze een Franse naam ge-
geven: “Francesca en Francoise”. Ze laat een 
foto van de koeien zien.
“Voor fokken lijkt mij een stier wel han-
dig”.
Wout: “Ja, we hadden een eigen stier nodig 
en daarvoor moesten we naar Parijs, naar de 
´Salon´, de landbouwtentoonstelling. Jopie 
sprak Engels en bij de balie vroegen we naar 
meneer Pierre ‘Charolais’. Hij werd opge-
spoord en de volgende dag nam hij ons mee 
naar zijn boerderij, 60 kilometer verderop. 
We sliepen die nacht in de auto, onder een 

brug, want de hotels waren vol. Ik heb me 
toen ´s morgens vroeg geschoren met de 
dauw”.
Jopie: “Pierre Chautard nam ons mee naar 
zijn huis, want zijn moeder sprak Engels. 
We aten met ze mee: Voilà, pommes de ter-
re”. “Nee” zei Wout, “aardappelen”. Ik ben 
toen maar op Franse les gegaan.
Wout: “We kochten onze eerste stier, Nar-
quois, ‘lachertje’ in het Nederlands. Pierre 
zei: ‘Je moet naar Vichy komen’. Daar was 
de nationale keuring van Charolais voor 
heel Frankrijk. We gingen er elk jaar heen 
en af en toe kochten we een nieuwe stier. 
We hebben er zeker 10 gekocht”.
“Hoeveel koeien hebben jullie”?
Wout: “Het is dus met twee begonnen maar 
op het hoogtepunt hadden we 250 koeien, 
allemaal voor de begrazing. We doen het de 
laatste jaren wat kalmer aan en hebben er op 
dit moment 40”.
“Wanneer bent u met het loonbedrijf opge-
houden”? 
Wout: “Dat was ongeveer in 1987, vanaf die 
tijd hebben we ons volledig op de Charolais 
vleeskoeien geconcentreerd. Die graasden 
op ongeveer 1200 hectare natuurgebied van 
Staatsbosbeheer en Goois Natuur Reservaat. 
Om die kudde in de gaten te houden reed ik 
met auto en tractor wel 80 km per dag”.
“Gaat het om het vlees”?
Wout: “Nee, we hebben in principe een ver-
meerderingsbedrijf, het gaat om het fokken. 
Wanneer ze een maand of twaalf zijn, ver-
koop ik ze en gaan ze o.a. naar Duitsland. Ik 
heb een aantal stieren die twaalf maanden 
per jaar actief zijn, waardoor er het hele jaar 
door kalveren zijn”.
Jopie onderbreekt het gesprek en laat een 
aantal foto’s zien van de koeien in de na-
tuur. Ik vraag of er foto’s zijn van Wout met 
zijn koeien. Jopie: “Jazeker, Wout heeft geen 
andere dan met koeien”.
“Is er hier in Hollandsche Rading en omge-
ving veel veranderd”?
Wout: “Ontzettend veel. Vroeger was er 
meer zorg voor elkaar, je kende iedereen 
maar nu ken ik bijna niemand meer, het 

Het jachtopzienershuisje van de familie
Van Veen.
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is allemaal import en de mensen worden 
individualistischer. Ik deed veel werk voor 
de gemeente en had 120 boeren als klant, 
maar er leeft er geen een meer. Het wordt 
eenzaam, soms denk je dat je alleen op de 
wereld bent”.
“Is er nog een toekomst voor boeren in Hol-
landsche Rading”?
Wout: “Van Vulpen aan de Graaf Floris V 
weg heeft door grote investeringen een ui-
terst modern boerenbedrijf opgebouwd, 
maar nu komt de overheid met nieuwe 
voorwaarden wat grootte van de veestapel 
betreft. Dit leidt tot kapitaalvernietiging, 
de regering maakt vele boeren failliet, de 
mensen die het hardste werken worden het 
hardste geslagen”. 
“Welke invloed hebben ruilverkaveling en 
milieueisen gehad”?

Wout: “Een aantal boeren in Hollandsche 
Rading is er mee opgehouden of verhuisd. 
Een boer staat op het punt om er mee op 
te houden omdat door de milieueisen geen 
rendabele bedrijfsvoering meer mogelijk 
is”.

“Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de 
ontvangst, het was een interessant stukje 
geschiedenis. Laten we maar weer eens een 
foto van Wout met zijn koeien maken”. 
We lopen naar de stal waar een aantal 
koeien rustig staat te herkauwen.

Geert J. M. Boorsma.

   
 

 

Boerderij “Zwaluwehoeve”.
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Wat is een canon ?
Een canon bevat de hoofdzakelijke informa-
tie over een bepaald kennisveld, de informa-
tie die iedereen eigenlijk zou moeten weten. 
Een geschiedeniscanon bevat dus de feiten 
en gebeurtenissen die iedereen geacht wordt 
te kennen over zijn geschiedenis of erfgoed. 
Meestal bevat zo’n geschiedeniscanon een tijd-
lint waarop een beperkt aantal vensters in de 
tijd geordend staan afgebeeld. Een canon kan 
uitgebracht worden in boekvorm of als een 
webcanon.

Een boek heeft als nadeel dat aanvullingen en 
correcties moeten wachten op een nieuwe editie, 
voordeel is dat die geen stroom en internet no-
dig heeft. Een webcanon is wat dat betreft veel 
sneller aan te passen en/of uit te breiden, maar 
je moet wel stroom hebben en met het internet 
verbonden zijn om hem te kunnen raadplegen.
Geschiedenis is niet statisch. Het aantal nieuwe 
feiten, opvattingen en daarop gebaseerde nieu-
we invalshoeken om de geschiedenis te duiden 
groeit voortdurend. Daarom wegen de voorde-
len van een snel aanpasbare webgedreven canon 
toch flink door. Bovendien biedt zo’n webaan-
pak de mogelijkheid een hiërarchie van identiek 
gestructureerde canons te vormen, van nationale 
via regionale naar lokale canons.

Nationale canon
Voor zo’n hiërarchische structurering is in Ne-
derland gekozen en de nationale geschiedenisca-
non is inmiddels vastgesteld en als website voor 
het grote publiek beschikbaar gemaakt op: 
www.entoen.nu.
Onder die nationale canon zijn inmiddels diver-
se regionale canons gehangen. Onder die regio-
canons kunnen dan weer de lokale canons van 
steden en dorpen een plaats krijgen. De regioca-

nons zijn beschikbaar via: www.regiocanons.nl.
Voor ons in Utrecht zijn de regionale canons 
Utrecht Noordwest en Utrecht Zuidoost met 
name van belang. In Noordwest zit namelijk de 
Maartensdijkse canon en in Zuidoost de Biltse 
canon. Die lokale Utrechtse canons zijn, voor 
zover nu beschikbaar, eenvoudig toegankelijk 
via: www.utrechtsecanons.nl.

Op dit moment zijn in onze provincie de vol-
gende lokale canons op het web beschikbaar: 
Stad Utrecht, Nieuwegein, Woerden, IJsselstein, 
Maartensdijk en De Bilt (live op 25 maart).
Tweeëntwintig andere lokale Utrechtse locale 
canons zijn in de maak.

Maartensdijkse canon
Het openingsscherm van de Maartensdijkse ca-
non zier er als volgt uit:

De Maartensdijkse canon bevat nu 22 vensters 
en begint met een venster over de landschap-
pelijke ontstaansgeschiedenis van het gebied, de 
komst van missionaris/bisschop Willibrord eind 
7e, eerste helft 8e eeuw, het ontstaan van gerech-
ten vanaf 1000 en het begin van de ontginning-
en. Het laatste venster van de canon beschrijft 
de herinrichting van het gebied tussen Utrecht 
en het Gooi van 1995 tot 2013, waarvan de 
aanleg van het Noorderpark een onderdeel is. 
Tussen die twee uitersten zitten nog twintig an-

De Canon van Maartensdijk
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dere vensters over de tijdlijn verspreid die samen 
een omvattend overzicht bieden van de hele 
geschiedkundige wording van Maartensdijk en 
ommelanden.
Door met de muis boven een venster te gaan 
hangen, verschijnt een klein schermpje dat in-
formatie prijsgeeft over het item dat via dat ven-
ster benaderbaar is. Door vervolgens op een ven-
ster te klikken, komt de vastgelegde informatie 
over dat item beschikbaar. Als voorbeeld kiezen 
we voor het venster ‘1600 Herbergen, overnach-
ten langs een oude handelsweg.’ Dat levert het 
volgende scherm op met meer informatie.

Rechts op dit scherm kan dan vervolgens geko-
zen worden voor:
- Verdieping: uitgebreidere informatie over het 
item.
- Tips: b.v. literatuurverwijzingen, informatie 
over relevante wandel- en/of fietsroutes.
- Andere canons: koppelingen met gerelateerde 
canons. Neem bijvoorbeeld ‘ons’ venster De 
Nieuwe Hollandse Waterlinie dat gekoppeld is 
met de complete canon over De Nieuwe Hol-
landse Waterlinie.
- Reacties: hier kunnen lezers reacties en of aan-
vullende informatie/verhalen op het item invoe-
ren en naar de webbeheerder sturen.

Is de Maartensdijkse canon nu af ? NEE!
Er is nu een veelomvattende en veelbelovende 
start gemaakt, maar er is natuurlijk nog meer 
historisch materiaal over onze dorpskernen en 
streek die de moeite van het opnemen in de ca-
non waard is. Het zou natuurlijk prachtig zijn 
als we een nog groter deel van die historische 
informatie van Maartensdijk op deze manier 

gestructureerd kunnen presenteren en via de 
zoekfunctie van google, of van de canonsite zelf, 
doorzoekbaar kunnen maken.

Maar voordat dit zover is, zal er nog wel heel wat 
water door de Bisschopswetering vloeien. Maar 
dromen staat vrij én Liesbeth du Mee heeft met 
haar collega’s alvast een indrukwekkende start 
gemaakt. Hierop voortbouwen is een stuk een-
voudiger dan van scratch af aan te moeten be-
ginnen.
Concreet kunnen nu alle bezoekers/leden van de 
historische verenigingen in de canon hun reac-
ties, aanvullende informatie en/of suggesties voor 
vensters en koppelingen met andere canons, of 
met b.v. waardekaarten van de gemeente, aan de 
webbeheerder sturen. Daarmee kan de redactie 
aan de slag om (in overleg met de respondent) 
de canon uit te breiden met meer verdiepende 
informatie of eventueel zelfs met het toevoegen 
van een venster aan de canon.

Waar kan ik de lokale canon(s) 
van Maartensdijk en De Bilt vinden?
Canon Maartensdijk: www.regiocanons.nl/
utrecht/regio-noordwest/maartensdijk 
of zoek via Google: regiocanons + maartensdijk 
Canon De Bilt: www.regiocanons.nl/utrecht/
regio-zuidoost/de-bilt 
of zoek via Google: regiocanons + de bilt

Speciale vermelding
Een speciale vermelding verdienen hier de men-
sen van de historische vereniging en van externe 
partijen die hebben bijgedragen aan het tot 
stand komen van dit grote werk:

Teksten en research: Liesbeth du Mee
Beeldmateriaal: Rob du Mée
Invoer in de canonsoftware: Jaap Akkermans
Coördinatie en ondersteuning: Mieke Heur-
neman (LEU)
Het produceren van de canons van De Bilt en 
Maartensdijk is een gezamenlijk project van 
de Historische Vereniging Maartensdijk en 
de Historische Kring D’Oude School.
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