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Voorwoord
De founding mother van onze lokale geschiedenisclub is overleden.
Op 5 juni 2021 overleed Els de Bouter (1935-2021). De Historische Vereniging Maartensdijk kent
Els als een van de eerste bevlogen onderzoekers van
de lokale geschiedenis van - met name - Groenekan. Al
eerder werd in de Vierklank, destijds ter gelegenheid van
de overdracht van haar omvangrijke onderzoekarchief
aan het Regionaal Historisch Archief Vecht en Venen in
Breukelen, aandacht aan haar grote betekenis voor onze
lokale geschiedenisclub geschonken.
Ter nagedachtenis aan Els en haar grote verdienste voor
onze lokale geschiedenis publiceren wij in dit nummer
van Sint Maerten de bijdrage van Frank Klok in de Vierklank van 8 augustus 2012 onder de titel De prehistorie
van de Historische Vereniging Maartensdijk.
Op onze website is een uitgebreide, geïllustreerde bioHeaven, tekening van Els de Bouter, gebruikt op haar
grafie van Els de Bouter opgenomen.
rouwkaart.
Verder in dit nummer
‘Fortenoefening 1881’ is de 7e bijdrage van Kees Floor voor ons tijdschrift (en nummer 8 staat al
klaar) over een militaire oefening in de tijd dat we nog konden vertrouwen op onze Nieuwe Hollandse Waterlinie.
‘Noorderpark, herinrichting van het landschap tussen Utrecht en het Gooi’, beschrijft de recente
geschiedenis van de landinrichting tussen 1985 en 2013. Frank Klok sprak met een belangrijke
speler en andere ooggetuigen van een project dat in hoge mate heeft bijgedragen aan het behoud van ons agrarisch cultuurlandschap.
‘Brand!’ is het vervolg van de geschiedenis van de brandweer van Achttienhoven en Westbroek,
geschreven door Martin Groot en Jan Maasen, met aandacht voor een aantal memorabele branden uit de verre en naaste geschiedenis.
‘De chirograaf van Westbroek’ door Wouter van Dijk gaat over een belangrijk document uit de
16e eeuw en tegelijk over het kapitale belang van onze historische archieven.
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Els’ ve

De prehistorie van de
Historische Vereniging
Maartensdijk
Frank Klok
Na 25 jaar Historische Vereniging Maartensdijk is het onvermijdelijk dat ook de
wederwaardigheden van die vereniging zelf tot de lokale geschiedenis gaan behoren. Minder
bekend is dat nog vóórdat die vereniging er was er al meer was dan alleen maar chaos. Als we
goed kijken zien we een lange opmaat die uiteindelijke leidt tot de vereniging die we nu al 25
jaar kennen. Ook die opmaat verdient het om aan de vergetelheid ontrukt te worden.

Els’ verzameld historisch materiaal opgelijnd.

Verantwoording
Ter herinnering aan Els de Bouter publiceren
wij opnieuw het artikel, dat op 8 augustus
2012 in de Vierklank verscheen, ter gelegenheid van de overdracht van haar archief aan
het RHC Vecht en Venen.
Meer informatie op www.stmaerten.nl

In den beginne
Ver voordat er sprake is van een groepje
historisch angehauchten, die met elkaar
de lokale geschiedenis bestuderen, is Els
de Bouter (1935) in haar eentje al bezig de
geschiedenis van Groenekan te documenteren.

Vanaf 1969 reist ze stad en land af, naar de
meest uiteenlopende archieven, om ieder
snippertje informatie over Groenekan aan
de vergetelheid te ontrukken, daarbij in het
begin vanaf de zijlijn gecoacht door onder
meer de heer Damsté (gemeentesecretaris
van De Bilt en een enthousiast lokaal
historicus). Bovendien begint ze vanaf die
tijd ook de herinneringen van oude(re)
bewoners van Groenekan te verzamelen
en vast te leggen en volgt ze en passant
twee winters lang een paleografiecursus om
ook in het Oudnederlands gestelde aktes
te kunnen lezen. In de loop van tientallen
jaren onderzoek legt Els al doende een
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indrukwekkende verzameling historisch
materiaal aan. Zonder overdrijving kunnen we
stellen dat Els één van de founding mothers is
van de bestudering van de lokale geschiedenis
van Groenekan.
De computer rukt op
Els’ onderzoeksperiode valt nog grotendeels
in het pré-computertijdperk. Als praktische
consequentie brengt dat met zich mee dat
Els het materiaal alleen in de archieven zelf
kan inzien. Ze heeft daarin dan ook ontelbare
uren reis- en studietijd geïnvesteerd. Als de
computer ook in de archiefwereld begint op
te rukken krijgt Els het lastig want ze is helaas
onmachtig om die nog onder controle te
brengen. Bovendien is ze inmiddels verhuisd
naar een woning met tuintje in Bilthoven en
werkt fulltime voor De Werkplaats. Daarnaast
begint ze ook weer te schilderen, piano te
spelen en er moet getuinierd worden. Het
begint haar aan tijd - en plaats - te ontbreken
voor de Groenekanse geschiedenis.

Werkgroep historie Groenekan
Als Els noodgedwongen stopt met haar
historisch onderzoek blijven er toch
regelmatig mensen – vaak studenten - een
beroep doen op haar collectie. Dat ze in de
loop der jaren in betrekkelijke eenzaamheid
en afzondering zo’n unieke, boeiende en
uitgebreide verzameling informatie over de
geschiedenis van Groenekan heeft verzameld,
blijft ook in het dorp niet onopgemerkt. Eind
1983, een kleine vijf jaar nadat Els is gestopt
met actief geschiedenisonderzoek besluiten
een aantal Groenekanners een werkgroep
Historie Groenekan op te richten onder de
vleugels van de al langer bestaande Stichting
Het Groenekans Landschap. Ook Els wordt
nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen
aan dit clubje lokale amateur-historici. De
werkgroep kan met de verzameling van Els een
vliegende start maken en al op 21 november
1984 organiseert men in dorpshuis de Groene
Daan een diavertoning en tentoonstelling
over Oud Groenekan. Er komen meer dan 150
dorpsgenoten en door plaatsgebrek moeten
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Els de Bouter, founding mother van de Groenekanse geschiedenis.

Ondertekenen van de overdrachtsovereenkomst door Bernadine Ypma (directeur RHC) en Wim
Hoebink.
er zelfs mensen onverrichter zake terug naar
huis. Het dorp reageert enthousiast en men
levert veel tips en ontbrekende informatie. Els
bewaart aan die eerste ‘coming out’ en aan
de daaropvolgende samenwerking met deze
geestverwante pioniers in Groenekan mooie
en warme herinneringen.
Op aandringen van burgemeester Panis van
Maartensdijk verruimt de werkgroep haar
onderzoeksterrein tot alle vier de dorpskernen
en men richt in 1987 de Historische Vereniging
Maartensdijk (HVM) op.
Regionaal Historisch Archief
In 2009, inmiddels is Els ruim 70 jaar, voelt
ze zichzelf niet meer in staat haar unieke
materiaal tot historische publicaties om te
werken. Met pijn in het hart moet ze daar
afscheid van nemen. Gelukkig is Wim Hoebink,
één van de founding fathers van de historische
vereniging, bereid zich over haar archief te

ontfermen. Hij neemt de taak op zich daarvoor
een veilig onderkomen te vinden waarin
het materiaal ook als basis kan dienen voor
verder onderzoek en publicaties. Na overleg
met Lous de Raadt (oud-voorzitter HVM)
vindt hij uiteindelijk begin 2012 het Regionaal
Historisch Archief in Breukelen bereid om
Els’ archief integraal op te nemen en het
daarnaast enige tijd exclusief beschikbaar te
stellen voor nader onderzoek en publicatie.
Woensdag, 18 april 2012, heeft de formele
overdracht plaats gevonden.

Extra
Zie ook de uitgebreide biografie van Els de
Bouter – met tekeningen van haar eigen hand
op www.stmaerten.nl
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Fortenoefening 1881
Kees Floor
Begin augustus 1881 liepen er talrijke kleine groepjes soldaten langs de wegen bij Groenekan,
Blauwkapel en Achttienhoven. Al eerder was er op de Forten De Gagel, Blauwkapel,
Ruigenhoek en Voordorp een verhoogde militaire activiteit waargenomen. Op 1 augustus
’s ochtends waren vanuit Utrecht namelijk twee compagnieën vestingartillerie en een
compagnie infanterie aangekomen op Fort Blauwkapel. Rond het middaguur volgde een
compagnie infanterie vanuit Doesburg. Na inspectie van de troepen trokken de militairen
onder tromgeroffel en hoorngeschal verder door naar een nabijgelegen fort, waar ze de weken
daarna gelegerd zouden zijn. Ook die verplaatsingen zullen niet onopgemerkt zijn gebleven.
Gedurende hun verblijf op de forten was geregeld het gebulder van kanonnen en het knetteren
van geweervuur te horen. Ook werden er ’s nachts vuurpijlen afgestoken en lichtsignalen
gegeven. Het leek wel oorlog. Wat was er aan de hand?
In de negentiende eeuw werd er geregeld,
vaak met frisse tegenzin, geld uitgetrokken
voor de forten van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Het deel van de linie dat ten
oosten van Utrecht liep, lag onder andere
op het grondgebied van de gemeenten
Maartensdijk (of Oostveen) en Achttienhoven.
De linie had een belangrijke functie bij de
landsverdediging. Omstreeks 1850 werden
diverse verbeteringen en versterkingen

aangebracht bij onder andere de Forten De
Gagel en Blauwkapel; laatstgenoemd fort
kreeg daarbij ook een bomvrij wachthuis
in het reeds aanwezige reduit (zelfstandig
verdedigbaar werk). Rond 1870 legde het
Ministerie van Oorlog op wat grotere afstand
van de stad Utrecht nieuwe forten aan,
waaronder Voordorp (figuur 1) en Ruigenhoek.
Rond 1879 werden alle betrokken forten
gemoderniseerd.
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Fort Voordorp tijdens de fortenoefening van augustus 1881. Bron: Verslagen enz.

De verdedigingswerken lagen er, maar zou
hun aanwezigheid in geval van oorlog effectief
benut kunnen worden?
Militaire oefening
Het leek op z’n minst raadzaam om dat te
oefenen. Op 12 mei 1881 bepaalde Koning
Willem III dan ook bij koninklijk besluit no
19 dat ‘ter oefening van vestingtroepen
een groep forten in de Nieuwe Hollandse
Waterlinie zoude worden bezet en in staat
van verdediging gebracht, zooveel mogelijk
overeenkomstig den oorlogstoestand, en dat
daarbij door de bezettingen al datgene zoude
worden verricht wat van haar in dien toestand
zoude kunnen worden gevorderd’.
In augustus was het zo ver; de oefeningen
gingen van start onder leiding van de Kolonel
Joachim Hendrik Kromhout (figuur 2). Later
zou een kazerne van de genie in Utrecht naar

Kolonel Joachim Hendrik Kromhout, leider van de
fortenoefening van augustus 1881. Bron: Wikimedia.

hem vernoemd worden. Om het openbare
leven in het binnen de fortgrenzen liggende
dorp Blauwkapel niet te veel te ontwrichten
en geen schade aan te richten aan particulier
eigendom, werd daar alleen het reduit
gebruikt. Het diende tijdens de oefeningen
als hoofdkwartier. Het bomvrije wachthuis
was echter erg vochtig en donker, zodat er
ook enkele tenten werden opgezet. Door
plaatsgebrek werd een van de tenten boven
op het wachthuis geplaatst. Die tent diende
als eetkamer voor de officieren; hij was op
afstand van buiten het fort goed zichtbaar.
De Forten De Gagel, Ruigenhoek en Voordorp
kregen een volledige bezetting. De omliggende
gronden en landerijen werden bij deze
militaire oefening echter niet onder water
gezet; als het echt menens was geweest, had
dat wel gemoeten.
Dit alles en meer over de militaire activiteiten
in en rond Groenekan, Blauwkapel en
Achttienhoven was destijds te lezen in diverse
dagbladen. Vooral Het Nieuws van den Dag,
het Algemeen Handelsblad en het Dagblad
van Zuid-Holland en ’s Gravenhage deden
uitvoerig verslag.
Het oorlogstoneel
De forten waar de oefening werd gehouden,
maakten deel uit van de zogeheten Stelling
van Utrecht, een deel van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. De verdediging van die
stad, die ten tijde van de Oude Hollandse
Waterlinie niet serieus genomen was, werd nu
als zeer belangrijk beschouwd. Verscheidene
verharde wegen voerden naar de stad, die
tevens een knooppunt was van spoorlijnen.
De Centraalspoorweg (Utrecht-Amersfoort)
en de Oosterspoorweg (Utrecht-Hilversum)
kruisten elkaar zelfs vlak bij Fort Blauwkapel,
zoals onder andere op het kaartje dat in de
krant Het Nieuws van den Dag verscheen, is
te zien (figuur 3). Daarbij was een beschrijving
opgenomen van de wegen in het gebied waar
de oefeningen werden gehouden. Alleen de
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verharde wegen zouden in geval van inundatie
net boven de waterspiegel uit blijven steken.
Hoewel afstanden destijds niet meer werden
opgegeven in Nederlandse mijl maar in
kilometer, was het toch ook nog gebruikelijk
om te werken met uren of minuten gaans.
Zo lag Fort Voordorp bijvoorbeeld op een
kwartier gaans van Fort Blauwkapel en
bereikte je vanaf de herberg de Groene Kan
Fort Ruigenhoek binnen 10 minuten.

‘Het oorlogstoneel bij Utrecht’. Bron: Het Nieuws van de Dag,
20 augustus 1881.
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De Forten de Gagel en Ruigenhoek lagen in
min of meer open terrein; men zou de vijand
gemakkelijk kunnen zien aankomen. Bij de
Forten Blauwkapel en Voordorp was dat niet
het geval. Ten noorden van de Groenekanse
dijk (thans Groenekanseweg) lag veel
houtgewas, net als tussen Voordorp en de
Biltstraat (thans Biltse Straatweg, Utrecht en
Utrechtseweg, de Bilt). In geval van oorlog
zou dat eerst opgeruimd moeten worden
om de militairen op de forten vrij uitzicht
te verschaffen in de richting van waaruit de
vijand werd verwacht. Eventuele bebouwing
die in de weg stond, zou moeten worden
afgebroken. De bouwmaterialen die daarbij

vrijkwamen, konden dan, evenals de gekapte
bomen, gebruikt worden voor het aanbrengen
van verdere verstevigingen aan de forten.
Bezetting van de forten
De bezetting van de Forten Voordorp en
Ruigenhoek bedroeg vermoedelijk ongeveer
200 man en 6 officieren per fort. De bezetting
van Fort De Gagel was de helft zo groot.
Verder waren er op elk fort een of twee
wasvrouwen, die tevens dienst deden als
cantinière. In de ‘kantine’ kon je brood, boter,
kaas, eieren, bier en koffie krijgen. Af en toe
werd er in beperkte mate jenever geschonken,
wat volgens het verslag van de officier van
gezondheid een goede uitwerking had op de
manschappen. Gemiddeld ging het om één
glas jenever per persoon per dag.
Tot de vijand zich op 10 augustus liet zien,
was er een strak werkrooster. Om half zes was
het reveil en om zes uur het ontbijt. Daarna
van half zeven tot twaalf aan het werk met
om half negen een half uur pauze. Van twaalf
tot twee was er de grote rust; daarin viel ook
de middagmaaltijd. Van twee tot vijf weer
aan het werk; daarna een uur rust met koffie
en brood voor de ondergeschikten en de
hoofdmaaltijd voor de officieren. Van zes tot
acht was de laatste werktijd; om tien uur was
alles en iedereen, na een werkdag van tien uur
in welverdiende, diepe rust.
Op 10 augustus had de vijand volgens het
oefenscenario de Grebbelinie geforceerd.
Vanaf die dag kon hij elk moment
verrassingsaanvallen uitvoeren op de forten.
Deze ‘oorlogssituatie’ hield ruim een week
aan. Door de talrijke alarmen, kon niet meer
volgens het rooster gewerkt worden. Op
19 augustus werd de oorlog als beëindigd
beschouwd; de dagen daarna werden gevuld
met opruimen, schoonmaken, onderhoud
plegen en terugkeer naar huis.

De inrichting van de forten
Het eerste wat de militairen na aankomst
op hun fort te doen stond, was het op orde
brengen van het logies, de slaapruimten
en de overige lokalen. De officieren en
onderofficieren sliepen in metalen kribben;
de ondergeschikten lagen met hun strozak
op houten britsen. De kussens waren met
stro gevuld. Daarnaast werden op dag 1 de
latrines gegraven en kwam er een steiger in
de fortgracht, die gebruikt werd als was- en
badplaats. Verder was het belangrijk het
contact met het hoofdkwartier mogelijk te
maken. Er werden telegraafdraden uitgerold
tussen de forten en het hoofdkwartier, die op
dag 2 werden ingegraven voor zover dat op
de dag van aankomst nog niet was gebeurd.
Ter verdere voorbereiding op de komst
van de vijand werden aanvullende, houten
verstevigingen, zogeheten palissaderingen en
blinderingen, aangebracht om de ingangen
en de niet-bomvrije ruimten van de forten
meer bescherming te bieden (figuur 4). Het
daarvoor benodigde hout moest in oorlogstijd
uit de omgeving worden gehaald, maar was nu
voor dit geval van oefening reeds beschikbaar.

De oefeningen
De oefening bestond, naast het uitvoeren
van de voorbereidende werkzaamheden,
uit zaken als patrouille lopen, waarschuwen
met geweervuur of anderszins als de vijand
eraan kwam, het opstellen van het geschut
en het onderhouden van contact met het
hoofdkwartier. Aanvankelijk kon men op de
forten nog wel aan voedsel komen, veelal
ingekocht in Utrecht. Vanaf 10 augustus
moesten de manschappen het echter
doen met de aanwezige noodrantsoenen,
waaronder beschimmelde beschuit. De
officieren hadden vooraf te horen gekregen
dat ze voor ongeveer een week hun eigen
voedsel mee moesten nemen. In die periode
was er zowel overdag als ’s nachts geregeld
alarm. Iedereen moest dan de positie innemen
en de handelingen uitvoeren zoals die tijdens
oorlogshandelingen waren voorgeschreven.
Op twee dagen was er ‘open dag’. Dan
mochten alle officieren die dienden in het
leger, voor zover de dienst het toeliet en op
eigenkosten, een kijkje nemen op de forten
in het ‘oorlogstoneel’. Ook officieren van
schutterijen waren dan welkom. Op zulke
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‘Fort Ruigenhoek tijdens de fortenoefening van augustus 1881. De ingang is verstevigd met palissaden (houten palen).
Niet-bomvrije ruimten zijn geblindeerd met hout. Bron: Verslagen enz.

dagen was het op de forten business as usual.
Overal stonden schildwachten en binnen
in het fort lagen manschappen op hoge
borstweringen naar buiten te kijken of de
vijand er al aan kwam. Wel stonden voor de
bezoekers de hekken wijd open en was er een
vlonder gelegd over het afgebroken gedeelte
van de bruggen over de omringende grachten.
Er werd veel geschoten om de situatie met
bijbehorende herrie en kruitdampen voor de
bezoekers zo echt mogelijk te doen lijken.
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Lichtseinen en postduiven
De oefeningen kregen veel aandacht van de
schrijvende pers; de noodzaak om dergelijke
oefeningen te houden werd wel gevoeld. Er
waren weliswaar eerder oefeningen geweest,
maar die betroffen dan slechts één fort. Of ze
waren mislukt doordat de samenwerking en
afstemming tussen de infanterie en artillerie
problematisch was. De artillerie oefende tot
dan toe uitsluitend in het open veld, dus niet
vanaf forten. Genoeg nieuws om naar uit te
kijken, temeer daar militaire activiteiten zich
doorgaans konden verheugen in een grote
belangstelling van het publiek, en dus van de
lezers van de krant.
Verdere nieuwigheden betroffen de
communicatie met het hoofdkwartier.
’s Nachts werd, voor het geval de
telegraafverbindingen onklaar zouden
raken, gewerkt met vuurpijlen en
gekleurde lichten. Daarbij konden
afhankelijk van de gekozen kleuren
of kleurencombinaties berichten
worden doorgegeven. Overdag
werden experimenten uitgevoerd met
postduiven van de Haagse vereniging
de Ooyevaar. Ondanks het slechte weer
kwam een bericht van de bevelhebber in
1,5 uur aan bij de regering in den Haag.
Krantenverslagen
De krantenberichten tonen een
mengeling van zakelijke verslaglegging,

bewondering en trots over behaalde
resultaten, kritiek en satire. Zo betoonde
men zich soms tevreden over de korte
tijd waarin de forten tijdens de oefening
operationeel waren geworden. Anderen
wezen dan op het feit dat er al sinds eind mei
troepen van de genie gelegerd waren op Fort
Ruigenhoek. De manschappen waren belast
met de voorbereidingen van de oefening;
een eventuele vijand zou zijn komst dus
minstens twee maanden van tevoren moeten
aankondigen.
Ook was er kritiek op het vele schieten tijdens
de open dagen om het bezoek in de juiste
stemming te brengen. Men zag het als het
weggegooien van onze belastingcenten. Een
derde punt van kritiek betrof de plaatsing
van de tent-eetzaal op fort Blauwkapel;
deze was van verre zichtbaar en kon dus als
gemakkelijke schietschijf dienen voor de
vijand. Overigens zou een commandant in
oorlogstijd zijn intrek nemen op een nabij een
fort gelegen, gevorderd huis dat groot genoeg
was om ook zijn staf te ontvangen.
De kranten besteedden ook aandacht aan
een nieuw ontworpen ziekenkar, waarmee
werd geëxperimenteerd (figuur 5). Voor de
zieken was de kar comfortabel, maar er was

De nieuwe ziekenkar die werd uitgeprobeerd tijdens de fortenoefening van
augustus 1881. Bron: Verslagen enz.

an

geen plek waar de voerman op kon zitten.
Als de kar ergens snel ingezet moest worden,
werd de tijd die nodig was om de gewonde(n)
te bereiken niet bepaald door de snelheid
van het voor de kar gespannen paard, maar
door die van de voerman die ernaast liep.
Aan beide zijden was op de kar een rood
kruis aangebracht. In het donker was voor
tegemoetkomend verkeer alleen de lantaarn
te zien die de kar verlichtte; het zou, volgens
de critici, goed zijn ook die lichtbron van een
rood kruis te voorzien. En natuurlijk een rood
kruis achterop.
Kritiek werd nu eens door de krant zelf
geleverd, dan weer door verslaggevers in
de mond van derden gelegd. Het verslag in
Het Nieuws van de Dag werd zogenaamd
geschreven door de commandant van de
schutterij in ruste te Kooldorp, samen met
zijn schoonzoon de kapitein Grutter van de
infanterie. De niet-bestaande plaats Kooldorp
en de genoemde officieren komen voor in een
satirisch feuilleton in het tijdschrift Tijdspiegel;
daarin wordt de gang van zaken in het leger
en op het ministerie van oorlog vol humor
geschetst en op de korrel genomen. Zo kan
ook de verslaglegger van de krant zelf buiten
schot blijven als hij kritiek levert of twijfels uit.
Vals alarm
Maandagavond 15 augustus hadden zich
veel bewoners uit de omtrek verzameld op
de wegen rond de forten. Men verwachtte
dat er wel wat te zien of te beleven zou
zijn. Om negen uur konden ze genieten van
het schouwspel van een vals alarm op Fort
Voordorp, waarbij veel werd geschoten.
Het leger had een militaire vrachtwagen
met kleding voor de bezetting van het fort
te midden van een nieuwsgierige menigte
aangezien voor de vijand. Dat was althans de
officiële lezing. Kranten meldden dat boeren
pistoolschoten hadden gelost of voetzoekers
hadden aangestoken, om een alarm uit te
lokken, zodat de omstanders konden ‘smullen’.

Om dergelijke ‘vlegelachtige aardigheid’ te
voorkomen werd met volgende nachtelijke
alarmoefeningen niet voor 1 uur ’s nachts
begonnen.
Tot slot
De verslagen van de fortenoefening van
1881 geven een goed beeld van hoe men het
gebruik van forten in oorlogstijd voor zich
zag. Ook leverden ze wat beeldmateriaal,
waarop te zien is hoe een fort er onder die
omstandigheden uit moest zien. De kranten
werden uiteraard niet door iedereen gelezen.
Zo berichtte de Gooi- en Eemlander op 27
augustus dat het kanongebulder ook hoorbaar
was geweest in Loosdrecht. Een vrouw had
ongerust gevraagd wat er aan de hand was. Zij
kreeg als antwoord dat de Fransen in Utrecht
waren en dat het niet lang zou duren voor ze
Loosdrecht zouden bereiken. Het mens heeft
die nacht geen oog dichtgedaan.
Verantwoording
• Diverse kranten van augustus 1881
(delpher.nl).
• Verslagen, rapporten en memorien omtrent
militaire onderwerpen, twaalfde deel,
’s Gravenhage, 1882 (delpher.nl).
• A.L.W. Seijffardt: Oefening van vestingtroepen nabij Utrecht in Augustus 1881,
De Militaire Gids 1, 1882 (delpher.nl).
• Joop Westhoff: De mens in de Linie,
Verslag van de fortenoefening in 1881,
Saillant 2012, 3.
• Dirk de Groot: Nieuwe Hollandse
Waterlinie, Naslagwerken, 2016-2018.
• N.N.: Onze militaire bijeenkomsten door
een plattelander; Uittreksel uit de notulen
der vergadering, genaamd ‘Militaire
conferentie te Kooldorp’. De Tijdspiegel,
1877-1888.

Extra
Op www.stmaerten.nl vindt u nog aanvullende
informatie over de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de oefeningen in de jaren 80 van de 19e
eeuw.
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Noorderpark

Herinrichting van het landschap
tussen Utrecht en het Gooi
Frank Klok
Soms voltrekken veranderingen zich zo traag dat de gemiddelde burger ze niet eens in de gaten
heeft. Pas achteraf, als je alles eens op een rijtje zet, zie je wat een enorme impact zo’n ontwikkeling heeft gehad op zijn omgeving. Een voorbeeld van zo’n trage ontwikkeling met een grote
impact is de herinrichtingsgeschiedenis van het Noorderpark.
Het betreft een ingrijpende verandering in
zowel het landschap, de agrarische bedrijvigheid als ook in de sociale structuur van het
dorp Westbroek. De eerste schermutselingen
rond dit onderwerp waren er al in de dertiger
en begin vijftiger jaren. Maar de zaak ging
echt goed van start in
de tachtiger jaren en
het hele project werd
uiteindelijk formeel pas
afgerond in 2013.
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Een korte voorgeschiedenis
Het Noorderpark, ruwweg het gebied tussen
de stad Utrecht, het
Gooi, de Vecht en De
Bilt kent een lange
voorgeschiedenis. Het
landschap kenmerkt
zich door lange kavels
weidegebied en veel
water in de vorm van
weteringen, sloten, petgaten en plassen. Na de
afdamming in 1122 van
de Kromme Rijn nabij
Wijk bij Duurstede door
Bisschop Godebald van

Utrecht overstroomt het gebied ’s winters niet
meer en kan de ontginning, vanaf de Vecht
opstrekkend naar de grens met Holland (de
Hollandsche Rading), ter hand worden genomen. Die ontginning is gericht op de productie
van voedsel voor de groeiende bevolking van

Luchtopname van het Noorderpark met karakteristiek slagenlandschap.

de stad Utrecht. Eerst wordt
het gebied benut voor het
verbouwen van landbouwgewassen maar als door
bodemdaling het gebied
vernat moet men overgaan
op veeteelt. Vanaf de 16e tot
de 19e eeuw laat turfwinning
(de olie van die tijd) haar
sporen na in de vorm van
uitgebaggerde petgaten en
legakkers. In de 19e eeuw
voegt de Nieuwe Hollandsche Waterlinie daar militaire sporen aan toe in de vorm Doorloopmelkwagen in de polder van Westbroek (foto Dick Scholten).
van inundatiewaterwerken,
jaren en in 1953 worden voor dit gebied aanforten en versterkingen. In de 20e eeuw, in de
vragen voor een herverkaveling gedaan, maar
aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, worbeide initiatieven lopen dood op de weerstand
den die forten dan nog aangevuld met betonvan de plaatselijke boeren.
nen groepsschuilplaatsen en loopgraven.
Opmaat naar de herinrichting
Door de ontwikkeling van de moderne landbouw lenen de langgerekte kavels in het gebied én de versnippering door vererving en
grondaankopen t.g.v. schaalvergroting zich
steeds slechter voor een gezonde bedrijfseconomische exploitatie van de boerenbedrijven.
In Nederland verschijnt het fenomeen van de
ligboxenstal, maar de lange kavels in dit gebied
zijn daarvoor ongeschikt, koeien in het land
moesten soms 4 km lopen naar de stal. Noodgedwongen blijft men dan ook vasthouden
aan de grubstal en melkt men de koeien in het
land met een melkwagen. Boerenbedrijven
achter in Westbroek hebben bovendien het
nadeel, dat direct achter het bedrijf het nogal
nat is door de nabijheid van petgaten en trilvenen. Zij moeten vaak een heel stuk rijden met
de trekker voor ze op behoorlijk droog land
komen. Dat is allemaal niet erg economisch
en vraagt om herverkaveling om zodoende
betere en efficiënte aaneengesloten bedrijven
te vormen.
Het Noorderpark kent wat die herverkaveling betreft twee valse starts. Al in de dertiger

Henk van de Broek, boer in Westbroek/Achttienhoven en daar geboren en getogen: ‘De
emoties kunnen hoog oplopen als je boeren
aan hun grond komt. Ze gingen elkaar in voorlichtingsvergaderingen bij wijze van spreken
met de klomp te lijf. Het is achteraf maar goed
dat het plan uit 1953 toen niet is doorgegaan,
want dan waren zodden en petgaten gedempt
en hadden we nu de Noordelijke Randweg van
Utrecht dwars het gebied gehad. Dan waren
landschap en natuur er hier bekaaid vanaf
gekomen.’
Vanaf 1957 vindt een herverkaveling plaats
van een klein deel van wat later het Noorderparkgebied is gaan heten. Het betreft het
gebied waar nu de Maarsseveense plassen
liggen. De combinatie van zandwinning voor
de wijk Overvecht in Utrecht, herstructurering
van het omringende tuinbouwgebied en de
aanleg van een recreatieplas lijkt in retrospect
wel een vingeroefening geweest voor het latere succesvolle plan voor de herinrichting van
het Noorderpark.
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Zijn bij herverkavelingen in het verleden alleen agrarische belangen betrokken, eind
zestiger en begin zeventiger jaren komt er in
de nasleep van de Tweede Nota van Ruimtelijke Ordening ook belangstelling voor het
recreatiepotentieel van plattelandsgebieden.
Bovendien komen dan in dit gebied ook de
natuurgebieden, de trilvenen etc., in beeld.
Boeren houden tot eind zestiger jaren die trilvenen zo’n beetje bij door voor eigen gebruik
het broekbos er af te halen en ze maaien er
om het strooisel te gebruiken onder de koeien.
Maar dat gaat versloffen, omdat de boeren
dat hout en strooisel niet meer nodig hebben.
Daar duiken dan de natuurorganisaties in en
begint de discussie over het instellen van reservaatgebieden.
De landbouwsector is degene die een herinrichting kan aanvragen en de boeren willen
gewoon een ruilverkaveling. Maar rond die
tijd wordt de wet aangepast en herverkaveling
wordt herinrichting en de onder de nieuwe
wet uitgebrachte structuurvisies introduceren
de integrale benadering van landschap, natuur, recreatie en agrarische activiteiten. In die
tijd valt ook voor het eerst de naam Noorderpark voor het gebied tussen Utrecht, Vecht,
Het Gooi en De Bilt.
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Plangebied Noorderpark, karakteristieke gebieden.

Steeds meer belanghebbende partijen schuiven aan bij herinrichtingen en de landbouworganisaties in het Noorderparkgebied zien de
bui al hangen. In 1982 vragen ze alsnog, en nu
mét lokaal draagvlak, een herverkaveling van
het gebied aan. De Rijksoverheid echter kent
hen dan die ruilverkaveling al niet meer toe
maar besluit, conform de nieuwe Landinrichtingswet van 1985, tot een herinrichting van
het gebied, met een totale omvang van ca.
5700 hectare. Het gebied ligt in de gemeenten
Maartensdijk, Maarssen en Utrecht, en voor
een heel klein deel in de gemeenten Breukelen en De Bilt. De grens wordt gevormd door
het Tienhovenskanaal en de Graaf Floris V weg
in het noorden, de Eijkensteinse Laan in het
oosten, de Biltse Rading, de Gageldijk en de
Westbroeksebinnenweg in het zuiden en de
bebouwing van Maarssen in het Westen.
Henk van de Broek (lid Landinrichtingscommissie 1985-2013): ‘Tussen een ruilverkaveling en
een landinrichting zit een belangrijk verschil.
Bij een ruilverkaveling stemmen alleen de ingelanden (grondbezitters en pachters), naar rato
van hun grondoppervlakte. Bij een herinrichting spelen veel meer partijen mee. Het herinrichtingsplan wordt weliswaar voorgelegd aan
de streek en die kan daarop reageren, maar
de politiek (Provinciale Staten)
besluit uiteindelijk en bepaalt
de inrichting van het gebied.’
De Landinrichtingcommissie
Vroeger in de ruilverkavelingtijd
bestond zo’n landinrichtingscommissie (LC) uit boeren,
iemand van de gemeente en
een vertegenwoordiger van
het waterschap. Maar nu staat
naast de agrarische doelstelling, het creëren van betere
boerenbedrijven met meer
toekomstperspectief, ook de
behoefte van de stad Utrecht

aan een aanzienlijk recreatiegebied aan haar
Noordrand voor de bevolking van de wijk
Overvecht op de rol. De gemeente Maartensdijk op haar beurt ziet zo’n recreatiegebied
van Utrecht als een welkome buffer tegen
verdere uitbreidingsplannen in Noordelijke
richting van de grote buurman. Daar bovenop
willen de Rijks- en provinciale overheden ook
nationale en Europese natuuropgaven in het
gebied realiseren en waardevolle landschapsen cultuurhistorische elementen bewaren en
zo mogelijk verbeteren. En tenslotte hangt bij
het begin van het traject ook nog steeds de
dreiging van een Noordelijke randweg rondom
Utrecht boven de markt. Vertegenwoordigers
van alle betrokken partijen en belangen zullen

Maartensdijkers nog te licht, te veel uit de
antirevolutionaire hoek, ‘dan kun je nog beter
niets zijn’, en dus komt er vanuit die hoek een
vertegenwoordiger van het ‘neutrale’ Utrechts
Landbouwgenootschap (ULG), die ook meteen
het vice-voorzitterschap bekleed. Uit Groenekan tenslotte komt een vertegenwoordiger van
de Algemene Boeren en Tuindersbond (ABTB).
Uiteindelijk worden op de agrarische posities de volgende boeren benoemd: R.W. van
Woudenberg (ULG, vice vz), H. van de Broek
(CBTB), R.W. Lam (CBTB) en
W.G. Verheul (ABTB).
Eén zetel is voor recreatiebelangen (G.J.J.
Ekelenkamp van de Provincie Utrecht) en
één zetel voor de waterschappen (R. Plomp).

De leden van de Landinrichtingscommissie stellen zich voor in de 1e nieuwsbrief.
uiteindelijk op enig moment betrokken raken
bij het project.
In 1985 stelt Provinciale Staten een Landinrichtingcommissie (LC) in die de herinrichting
moet gaan trekken. Daarin zitten onder meer
vier lokale vertegenwoordigers van de diverse
agrarische belangenverenigingen. De Provincie
zoekt bewust naar wat jongere boeren die nog
lang mee kunnen in zo’n langdurig proces. In
Westbroek zit overwegend de Christelijke Boeren en Tuindersbond (CBTB). Die is dan voor

Oorspronkelijk is er één zetel ingeruimd voor
natuurbelangen, in te nemen door Staatsbosbeheer (SBB). De particuliere natuurorganisaties in het gebied (Natuurmonumenten en
Utrechts landschap) vinden SBB echter te zeer
een door de overheid aangestuurde club en
bovendien wensen ze twee zetels voor de natuursector. Die komen er en worden aanvankelijk ingenomen door B.J.L. van Leeuwen van
Natuurmonumenten en A.M.P. Janssen van de
Stichtse Milieufederatie. Provincie, gemeenten
en kadaster bekleden verder adviserende lid-
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maatschappen.
De LC krijgt een ambtelijk secretaris en een
onafhankelijk voorzitter. De voorzitters zijn
over al die jaren (1985-2013) achtereenvolgens burgemeester Panis van gemeente Maartensdijk, burgemeester Jongeneel van Driebergen-Rijssenburg en vanaf 1995 burgemeester
L.C. Groen, burgemeester van BunschotenSpakenburg.
Henk van de Broek: ‘In de LC zitten met natuur,
recreatie en de agrarische sector natuurlijk
nogal wat tegengestelde belangen. Vandaar
dat zo’n onafhankelijke voorzitter onmisbaar
is. Vooral burgemeester Jongeneel is een enorme bruggenbouwer. Dat hij partijen heel goed
bij elkaar kan brengen blijkt wel uit het feit dat
we maar één keer over een onderwerp hebben
moeten stemmen. Verder heeft de commissie
altijd, soms best na intensieve discussie, unanimiteit weten te bereiken.’ Wat ook meespeelt
is dat in de LC allemaal mensen zitten met een
bestuurdersmentaliteit.’

Van meet af aan hecht de Provincie zeer aan
het Gagelbos en het recreatiegebied in de
Ruigenhoeksepolder en zet stevig in met de
benoeming van haar topambtenaar Gerrit
Ekelenkamp (Sport, recreatie en natuurbescherming) in de LC. Nadat Ekelenkamp heeft
geregeld dat onteigening als uiterste middel
kan worden ingezet voor het realiseren van
het recreatiegebied in de Ruigenhoeksepolder
volgt al snel Karel Wiss van het recreatieschap
hem op in de LC. Minister Pieter Winsemius
(1982-1986 en 2006-2007 minister van VROM)
in eigen persoon beoordeelt ter plekke al
vroeg de grenzen van de natuurreservaatgebieden en stelt die formeel vast.
Dat zijn dus de strakke randvoorwaarden
waarmee de LC van start gaat.
Insteekweg
Al snel is duidelijk dat splitsen van de 4 km
lange kavels (van Westbroek tot aan het Gooi),
door ook boerderijen te vestigen aan de Graaf
Floris V weg in Hollandsche Rading, geen begaanbaar pad is. Natuurorganisaties willen de
uitstoot en verzuring van agrarische bedrijven
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In 1999 gebouwde boerderijen aan de Korssesteeg (foto Het Utrechts Archief)

niet hebben, zo dicht onder het natuurgebied
van onder meer landgoed Einde Gooi (dat
direct noordelijk van de Graaf Floris V weg
ligt). Vandaar dat al het idee van een insteekweg ontstaat, waarlangs nieuwe boerderijen
midden in het gebied gerealiseerd kunnen
worden. Daar komt veel weerstand tegen
van de Stichting Brigida die meent dat het
cultuurhistorische slagenlandschap daarmee
onaanvaardbaar wordt aangetast. De natuurorganisaties steunen Brigida niet in dit verzet.
Zij zijn van mening dat 2 km of 4 km in de
optische beleving, als je het een beetje goed
aankleedt, nauwelijks verschil maakt. Natuur
en cultuurhistorie zijn hier duidelijk onderscheiden invalshoeken om naar het landschap
te kijken. Brigida gaat bij de rechter in bezwaar
en verliest de zaak. Dat heeft het project een
jaar vertraging gegeven.
De kavel- en slotenstructuur is door de herverkaveling uiteindelijk niet of nauwelijks
veranderd. Er zijn wel wat dammen aangelegd,
maar de landschappelijke waarde is niet of
nauwelijks aangetast. Er zijn wel wat meer sloten bijgekomen, bijvoorbeeld als afscheiding
van achterburen en om de boerderijen heen
aan de Korssesteeg. Er is per saldo eerder water bijgekomen dan verdwenen.
Waterhuishouding
De herinrichtingsopgave rust dus op drie
poten: Landbouw, Natuur en Recreatie. Met
name landbouw en natuur stellen onderling
sterk afwijkende eisen ten aanzien van de
waterhuishouding in het gebied. Tot dan toe
regelt men de waterstand vooral op basis van
de behoeften van de landbouw. Gebruikelijk is
om ’s zomers, als er watergebrek is, ook gebiedsvreemd vervuild water uit de Vecht in het
gebied in te laten.
Henk van de Broek: ‘Dat Vechtwater was destijds zó slecht dat als je het in je vulpen stopte
die gewoon nog schreef!’

De natuurorganisaties willen het grondwaterpeil omhoog hebben en men wil water van
veel betere kwaliteit, en bij voorkeur ook niet
gebiedsvreemd. Overtollig water uit de natuurgebieden loost men op de Breukeleveense
plas. Landbouw wil het peil in de cultuurgronden zelfs nog omlaag brengen, om daardoor
met grotere landbouwmachines in het veld te
kunnen werken. Uiteindelijk leidt e.e.a. ertoe
dat men probeert de diverse onderscheiden
delen van het gebied verder te compartimenteren, zodat het peil per deelgebied gevarieerd kan worden. Ook wil men waterinlaat uit
de Vecht stoppen en spaarbekkens aanleggen, waarin gebiedseigen (kwel)water wordt
opgeslagen voor droge periodes. Ook al is de
Vecht recent helemaal uitgebaggerd en is de
waterkwaliteit aanzienlijk verbeterd, het blijft
natuurlijk gebiedsvreemd, qua kwaliteit niet
geborgd en verschilt van het kwelwater, dat in
veel opzichten voorwaardelijk is voor de bijzondere vegetatie in het gebied.
Bethunepolder
De Bethunepolder is de enige droogmakerij
in het Noorderpark en ligt laag (2,5 meter
lager dan de omgeving). In die polder komt
ook nog eens bijzonder veel kwelwater van
de Utrechtse Heuvelrug naar boven; er wordt
zelfs beweerd dat er nergens ter wereld zoveel
kwel naar boven komt! Dat maakt het beheer
van het waterpeil kostbaar en agrarische activiteiten daarmee economisch slechts marginaal verantwoord. Dat kwelwater is wel 50 (!)
jaar of meer onderweg van de Heuvelrug naar
de polder en daardoor van bijzonder hoge
kwaliteit. Al sinds 1930 wordt het daarom
gewonnen voor de drinkwatervoorziening van
Amsterdam. Jaarlijks onttrekt Amsterdam 25
miljoen (!) m3 water aan de Bethunepolder.
Plannen van de natuursector om in de Bethunepolder een groot waterspaarbekken aan te
leggen, waarmee watervoorziening van puike
kwaliteit voor de natuurgebieden van het
Noorderpark zou kunnen worden verzekerd,
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Bethunepolder (foto Kees Floor).
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stuiten dan ook op massieve bezwaren van
het waterleidingbedrijf. Die waterberging in
de Bethunepolder is er dan ook niet gekomen.
Wel wordt de polder voor de helft omgezet in
natuurgebied en blijven er op de andere helft
nog maar twee agrarische bedrijven actief. Die
bedrijven krijgen daarbij een natuuropgave
en mogen alleen nog biologisch boeren. Eén
boerenbedrijf uit de Bethunepolder wordt
verplaatst naar de nieuw aangelegde insteekweg (tegenwoordig Korssesteeg genaamd) in
Westbroek.
[Over de geschiedenis van de Bethunepolder,
met tal van oplossingen voor het waterpeilbeheer valt nog veel meer te vertellen, evenals
over het massale verzet van de bewoners
tegen een voorgenomen peilverhoging. Dat is
wellicht nog eens een apart artikel in de Sint
Maerten waard. RED].

Onteigening wegen en waterlopen
Ten Oosten van de Koningin Wilhelminaweg
is er in het kader van de herinrichtingplannen
relatief weinig gebeurd. Er zijn wat dassenverbindingen gemaakt, bij de Bantamlaan is wat
natuur aangelegd en de wegen en waterlopen
in het gebied zijn naar de beherende instanties
gegaan. In dit gebied berust van oudsher het
bloot eigendom van wegen en waterlopen
bij de aanwonende particulieren. De waarde
wordt voor de onteigening op nul gesteld en
eigenaren onteigend zonder enige compensatie. Deze maatregel lokt veel bezwaren en
rechtszaken uit en uiteindelijk is er toch een –
beperkte - compensatieregeling gekomen.
Henk van de Broek: ‘Hoewel je aan wegen en
sloten natuurlijk weinig feitelijk voordeel hebt
gaf dit toch heel wat commotie in het gebied.
Op een gegeven moment werd er in Driebrug-

gen in vergelijkbare gevallen wel enige compensatie toegekend. Een huis verkopen met
400 i.p.v. 300 m2, ook al is dat verschil een
watergang, levert in de praktijk toch meer op.
Zo ontstond er jurisprudentie en werden we
gedwongen hier iets soortgelijks te doen. We
hebben toen hetzelfde bureau ingeschakeld als
Driebruggen en dat kwam voor het Noorderpark uiteindelijk uit op ca. € 7 ton, een bedrag
dat dus nergens begroot was. Voorzitter Groen
en gedeputeerde Krol kenden elkaar goed van
het gewest Eemsland en dat leidde er uiteindelijk toe, dat de helft van dat bedrag door de
provincie is betaald en de andere helft is opgebracht door grondeigenaren, die nut hadden
van de herinrichting, de boeren dus, naar rato
van hun oppervlakte.’
Nota’s, studies en adviezen
In de loop der tijd komt er een hele stapel studies en adviezen over alle denkbare aspecten
van ieder deelgebied op het bureau van de LC.
Onder meer buigt de LC zich over de volgende
stukken:
• Landbouw structuuradvies, september 1987
• Wegenstructuurnota, januari 1989
• Ecohydrologisch onderzoek, 1989
• Herinrichting Noorderpark Schetsontwerp,
14 december 1989
• Evaluatie schetsontwerp, 14 december 1989
• Milieuvisie Noorderpark, maart 1990
• Visie op natuurontwikkeling en beheer
natuurgebieden, januari 1990
• Visie eindbeheer natuurgebieden, januari
1990
• Beleidsplan natuur en landschap Provincie
Utrecht, 1992

• Uitwerking natuur en landschap Noorder		
park, juni 1992
• Inrichtings- en beheersvisie Bethunepolder,
september 1993
• Begrenzingsplan natuurontwikkelingsproject
Bethunepolder Zuid, 1 april 1994
• Plan Herinrichting Noorderpark, 27 januari
1995
• Waardebepaling gronden, 7 oktober 1996
• Bestemmingsplan buitengebied Maartens		
dijk, 22 oktober 1996
• Bezwaarschrift paden Ruigenhoek,
6 augustus 2012
• Planwijziging Herinrichting Noorderpark, 		
november 2005/september 2006
• Rapport Toelichting Bodemkaart, 2008
• Rapport Zomerganzentelling Noorderpark,
2016

De LC worstelt zich door deze en nog veel
meer nota’s, studies en adviezen en levert
daarop haar beargumenteerde commentaren.
Eind 1989 komt er een schetsontwerp van de
herinrichting, dat wordt voorgelegd aan de
streek inclusief de ruilverkavelingplannen. In
die plannen staan tien boerderijen als verplaatsers (blijven in het gebied, maar naar een
andere plek) en vijf als uitplaatsers (die gaan
naar locaties buiten het gebied, naar Groningen, De Weerribben en Hoogeveen). Hoeveel
bedrijven er zijn die door de plannen getroffen
worden, is bij de start van het herinrichtingsplan nog niet zo eenvoudig vast te stellen.
Steeds meer agrariërs hebben nevenactiviteiten, die als inkomstenbron soms belangrijker
zijn dan de puur agrarische activiteiten. In de
50-er jaren zijn er in Westbroek en Achttienhoven (zonder de Kooijdijk) nog
ca. 75 melk leverende bedrijven
(criterium: worden er melkbussen
opgehaald). Nu zijn dat er nog 16
(weer zonder Kooijdijk, maar mét
de 6 bedrijven aan de nieuwe Korssesteeg). Enerzijds is dat natuurlijk
het effect van schaalvergroting,
Stapels studies en adviezen over de herinrichting van het Noorderpark.
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maar ook is inmiddels één derde van de oorspronkelijke 3300 hectare cultuurgrond natuur
geworden.
Henk van de Broek: ‘We moesten natuurlijk
ook regelmatig zaken uitleggen aan onze
achterban. De Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) organiseerde daarvoor jaarlijks een
avond waarop wij de boeren bijpraatten over
de stand van zaken en uitlegden wat er allemaal speelde. Dat ging er soms heet aan toe.
Een boer is sterk verbonden met zijn grond en
het is dus logisch dat herverkaveling in een
boerensamenleving hevige emoties los maakt.
Dan is het maar goed dat een onafhankelijke
voorzitter, die boven de partijen staat, zo’n
voorlichtingsavond voorzit. Burgemeester
Groen was met zijn Bunschotense vissersvolk
best wat gewend en dat kwam soms goed van
pas.’
Aan de Kooijdijk heeft de LC een kantoortje
waar wordt vergaderd en waar ook op gezette
tijden particulieren met vragen terecht kunnen. Daar komen af en toe ook individuele
boeren hun gram halen en dat loopt soms
hoog op. Dat dan te apaiseren gaat niet ieder
LC-lid even gemakkelijk af.
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Herverkaveling
De herverkavelingprocedure die uiteindelijk na
vele jaren leidt tot een definitieve afwikkeling,
is complex en kent veel achtereenvolgende
fasen en stappen. Bij veel van die stappen is
bezwaar mogelijk. Maar het komt nogal eens
voor dat de consequentie van een eerdere beslissing betrokkenen pas in een volgende fase
duidelijk wordt. Alsnog bezwaar maken stuit
dan al gauw op een rechter die de zaak niet
ontvankelijk verklaart omdat de bezwaarfase
daarvoor voorbij is.
Henk van de Broek: ‘In 1994 is vastgesteld
welke de stappen zijn die afgelopen moeten
worden. Pas in 2009 komt dan het plan van

Voorbeeld van een waardebepaling.
toedeling en zien ze bijvoorbeeld dat concreet
50 m2 op waarde nul gesteld is. Als ze daar
dan bezwaar tegen willen maken, dan zegt
de rechter: te laat, dan had u eerder bezwaar
moeten maken tegen de vaststelling van de
schattingscommissie. Dan denk je wel eens: zo
ben je eigenlijk bezig goedwillende burgers in
het pak te naaien.’
‘Met al die bezwaarprocedures heb ik met de
voorzitter dagenlang bij de rechtbank gezeten.
Groen was bestuurder en wilde me graag mee
hebben, omdat ik het gebied en de geschiedenis en de mensen kende. Het zit ‘m soms in
kleine dingen: een man van het waterschap
beweerde bijvoorbeeld eens dat een burger
een brug had liggen zonder vergunning. Dat
kan wel zo zijn, zei de burger, maar toen ik dat
huis kocht lag die brug er al. Groen zegt dan:
mijnheer Van de Broek, u woont al uw hele leven in Westbroek, hoe zit het met die brug? Ik

Recrea

zeg: ik weet ook niet anders dan dat die brug
er ligt, al meer dan 40 jaar. Dan zegt de rechter tegen de waterschapsman: Ik denk dat u de
zaak nog maar eens goed moet bekijken.’
Uiteindelijk is voor het recreatiegebied ten
noorden van de Gageldijk en aan de Ruigenhoeksedijk de onteigeningsprocedure van
grond niet toegepast. Een paar bedrijven zijn
uitgekocht en een paar verplaatst. Theo Verheul aan de Ruigenhoeksedijk is uitgekocht en
zijn twee zonen zijn agrarische bedrijven begonnen in Friesland, respectievelijk Drenthe.
De Graaf heeft verplaatsingssubsidie gekregen,
de zogenaamde RAT-regeling (Regeling Afkoop
Toedeling). Hij ziet af van zijn toedelingsrechten en krijgt daarom 10% boven op de taxatiewaarde. Een aantal bedrijven zonder opvolging
vinden uitkoop voor hun situatie een interessante regeling. Er zijn uiteindelijk tien bedrijven verplaatst uit de lintbebouwing van de
Kerkdijk en de Dr. Welfferweg. Eén bedrijf is uit
de Bethunepolder verplaatst naar de nieuwe

Recreatiegebied Noorderpark (foto Kees Floor).

insteekweg, de Korssesteeg. Het bedrijf van
Mulder aan de Koningin Wilhelminaweg in
Groenekan komt van de Gageldijk. Naast Mulder zit aan de Kooijdijk het bedrijf van Wout
Lam, afkomstig van de Achterweteringse weg
in Westbroek.
Het bedrijf van Blauwendraad zit oorspronkelijk naast de kerk in Westbroek. Aan de
verplaatsing van dit bedrijf naar de Kooijdijk
heeft de gemeente Maartensdijk meebetaald,
in het kader van het herstel van het dorpsgezicht. Men wilde langs de kerk wat ruimtelijk
zicht krijgen en daartoe zijn ook twee stallen
opgeruimd, wat resulteert in een fraai polderuitzicht. Aan de andere kant van de Kooijdijk
zit nu het bedrijf van Visser, afkomstig van de
Gageldijk. Daardoor ontstaat ruimte voor de
aanleg van het Gagelbos. Zo is uiteindelijk het
hele gebied vrijgekomen voor de aanleg van
het recreatieterrein.
En tenslotte aan de Graaf Floris de Vijfdeweg
in Hollandsche Rading maakte de familie Van
Oostrum plaats voor natuur. Zij verhuisden
met hun bedrijf
naar Friesland.
De lange percelen
in Westbroek zijn
fors ingekort. Het
land van Van de
Broek was 4100
meter lang en
100 meter breed.
Het is nu op het
langste stuk 1100
meter en 350
meter breed.
Waarom hebben
onze voorvaderen
tijdens de ontginning eigenlijk
overal van die
strak geüniformeerde perceellengtes aange-
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houden (1 slag = 1600
meter) en het laatste
stuk tot aan de Hollandsche Rading die enorme
lengte van 4000 meter
gegeven?
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Henk van de Broek:
‘Onze voorvaderen waren niet gek. Ons stuk
land van 4100 meter
lang was aan de kant
van Hollandsche Rading
helemaal zandgrond. Al
dat water van dat stuk
Molenpolder (foto Kees Floor)
kwam naar de Westbroekse kant. Dat ging
commissie ingesteld van onafhankelijke menlangs natuurlijke weg, daar had je geen extra
sen uit het gebied, die de waarden vaststellen
sloten en weteringen voor nodig. De grond
van bedrijven en grond. Alles is er op gericht
was hier weliswaar natter en soms moeilijk
iedere betrokken burger en boer te geven wat
begaanbaar met machines maar door om te
hem toe komt. Niemand mag erop achteruit
rijden via Hollandsche Rading kon je altijd nog
gaan.
je drogere stuk land bereiken. Daarom is in de
vijftiger jaren die ruilverkaveling ook mislukt:
Er zijn in al die bijna dertig jaar dat de LC
die straks op dat hoge land zitten, die lachen
bestaat (25 oktober 1985 tot 23 september
en wij zitten hier te verzuipen. Daar hebben ze
2013) heel wat wisselingen van de wacht getoen ruzie over gekregen en daarom is het niet
weest. Uiteindelijk hebben maar twee leden
doorgegaan.’
van de LC het hele proces gedurende die tijd
als LC-lid meegemaakt, twee vertegenwoordi‘De waterhuishouding aan de kant van Holgers uit de agrarische hoek: Henk van de Broek
landsche Rading is nu trouwens ook wat aanen Wout Lam.
gepast, eigenlijk was het daar achteraan wat
te droogtegevoelig. Dus ten noorden van de
Het resultaat van de 1200 geldelijke regelingen
insteekweg hebben ze aanpassingen doorge(de afrekening gebaseerd op het verschil tusvoerd waardoor ze nu het water daar langer
sen inbreng, toedeling, individuele afspraken
vasthouden. Maar het komt op den duur naen vonnissen uit de bezwaarprocedures) is dat
tuurlijk toch allemaal hier naartoe. Ook m.b.t.
ca. 300 belanghebbenden een nettobetaling
de waterhuishouding is er veel op de schop
ontvangen. Ongeveer 100 belanghebbenden
gegaan en verbeterd.’
in het gebied moeten onder de streep € 2,1
miljoen aan fiscaal aftrekbare landinrichtingsConclusie
rente betalen. Over die betaling mogen ze
Herverkavelingprocessen geven in lokale ge26 jaar doen en bijna iedereen kiest voor die
meenschappen vaak veel spanningen. Het is
26-jaars-periode.
door de complexiteit en de lange duur van de
De verkaveling heeft het boeren in het gebied
procedures ook niet makkelijk te doorzien dat
veel verbeterd en de kavel- en slotenstructuur
uiteindelijk iedereen wint. Er is een schattings-

is niet of nauwelijks veranderd. Er zijn wel wat
dammen aangelegd maar de landschappelijke
en cultuurhistorische waarde van het gebied is
niet aangetast. Er zijn meer sloten bijgekomen,
bijvoorbeeld als afscheiding van achterburen
en om de boerderijen aan de Korssesteeg. Per
saldo is er zelfs eerder oppervlaktewater bijgekomen dan afgegaan.
De bedrijven in het gebied hebben door de
herinrichting weer toekomst. Dat neemt niet
weg dat nu, 4-5 jaar na het afsluiten van het
herinrichtingproces, de schaalvergroting nog
steeds doorgaat. Hier en daar is de groei toch
alweer zo sterk dat er bedrijven knel zitten!
Er wordt alweer grond (buitenstukken) bijgekocht.
Henk van de Broek: ‘Wij hebben wat verderop
ook alweer 7 hectare gekocht. Daar verbouwen wij nu nog maïs op. Op de insteekweg
variëren de 6 bedrijven van 25 - 50 hectare.
Die van 25 zit eigenlijk alweer krap.’
Dit verhaal concentreert zich doelbewust grotendeels op de agrarische kant van het herinrichtingproject Noorderpark. Dat laat onverlet
dat het project daarnaast ook een paar prachtige natuur- en recreatiegebieden heeft opgeleverd én de cultuurhistorische waarden van
het gebied (het slagenlandschap en de Nieuwe
Hollandsche Waterlinie) heeft hersteld en/
of veiliggesteld. Onder meer de Molenpolder
met zijn zodden en petgaten en het vier kilometer lange Bert Bospad zijn bijzonder fraai en
zeer de moeite waard en de trilvenen tussen
Hollandsche Rading en Tienhoven zijn ongeëvenaard! Bovendien is men erin geslaagd in
dit project ook de recreatiegebieden die grenzen aan de Noordkant van Utrecht qua natuurschoon aantrekkelijk aan te kleden, waardoor
ook de wandel-, fiets- en ruiterpaden, en niet
te vergeten de waterpartijen, een lust zijn voor
het oog.

Hopelijk zal een ter zake kundige onderzoeker
ook deze kanten van het herinrichtingsplan
Noorderpark nog eens voor Sint Maerten beschrijven.

Verantwoording
• Boekpublicatie: Noorderpark, herinrichting
van het landschap tussen Utrecht en het
Gooi, Hans Buiter en Hans Renes.
• Een veelheid van studies en adviezen m.b.t.
het Noorderpark
• Gesprekken met bewoners van het gebied:
Henk van de Broek, Arie Bouwman, Bertus
en Lia Verheul.
N.B. de gesprekken waarop dit artikel (mede)
is gebaseerd werden gevoerd in 2017 en dienen geïntepreteerd te worden tegen de achtergrond van de toenmalige situatie.

Extra
Op de website zijn gesprekken met bewoners integraal opgenomen.
Daar is ook de mogelijkheid om te reageren
of eigen ervaringen met de landinrichting
te delen.
Zie www.stmaerten.nl
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Brandweer in Achttienhoven en
Westbroek
Deel 2: Brand!

Martin Groot en Jan Maasen
In het tweede deel van dit artikel over de brandweer van Achttienhoven en Westbroek richten
wij de schijnwerper op verschillende soorten branden: brand met dodelijke slachtoffers, brand
door brandstichting, boerderijbrand, stalbrand, brand door hooibroei en brand waarbij de
brandweer zelf een bijzondere rol speelde.
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Dodelijke slachtoffers
Bij plichtsbrandweer of vrijwillige brandweer
maken de brandbestrijders deel uit van de
(vaak kleine) bevolking. Dit maakt dat de impact van bijzonder grote branden of branden
met slachtoffers groter is voor de manschappen dan bij beroepsbrandweer in grootstedelijke situaties. Ook in Achttienhoven en Westbroek zijn er meerdere impactvolle branden
geweest, waarvan enkele met de dood tot
gevolg. Twee voorbeelden.
Een historisch voorbeeld is de brand op
16 maart 1828 waarbij in Westbroek het
kostschool-gebouw van de heer B. van Noord
afbrandde en waarbij één van de 27 leerlingen
– de zoon van de burgemeester van Abcoude
– het leven liet. Nicolaas Van Voorthuijsen was
vanaf 1811 ‘maire’ van Abcoude onder de
Franse overheersing. Dit ging ononderbroken
over in het burgemeesterschap van Abcoude-Baambrugge, dat hij in 1840 overdroeg
aan zijn zoon Jan. Helaas is er over de omstandigheden rond het tragische overlijden
van zijn andere zoon niets naders bekend.
Een veel recenter voorbeeld dateert uit februari 1987, toen bij een boerderijbrand een
15 maanden oude baby door brand om het
leven kwam. Het trauma voor de nabestaan-

den, de omwonenden, maar zeker ook voor
de dienstdoende brandweerlieden, laat zich
raden.
Brandstichting
Brandstichting doet altijd veel stof opwaaien.
Dat gold ook in Westbroek en Achttienhoven.
Niet alleen in de lokale gemeenschap, maar
vaak in de wijde omtrek. Bij onderzoek in de
krantendatabase Delpher vallen twee verhalen
uit Westbroek en Achttienhoven op die de
nationale pers haalden.
Uit 1885 dateert het verhaal van een 18 – jarig
meisje (W.S. uit Maartensdijk) dat de boerderij van haar werkgever in brand stak.
Bron: Haarlemse Courant 1885.

Haarlemse Courant 20 maart 1828.

“Gistermorgen is te Utrecht gevankelijk binnengebracht W.S., een meisje van 18 jaar, van
Maartensdijk, dat verdacht wordt van brandstichting. Zij heeft volgens haar eigen bekentenis Maandagavond j.l. ten half 10 ure de
hooiberg van W. v. Laar te Westbroek, bij wien
zij sedert Maart diende, in brand gestoken met
een lucifer. De brand werd vrij spoedig gebluscht; zij hielp zelf aan de blussching mede. Vrijdagmiddag heeft zij wederom een brandende
turfkool in den stal gebracht; na een half uur
stond deze geheel in vlam; het vee werd gered,
slechts eenige kalveren kregen lichte brandwonden. W. Barneveld heeft zich daarbij veel
moeite gegeven en zijn leven gewaagd, om het
vee uit de vlam te halen.
Gistermorgen, terwijl zij bewaakt werd,
trachtte zij zich te worgen, waarin zij door A.
van Heemsbergen werd belet, toen zij reeds in
zwijm lag.” (U.D.)
De afloop van deze trieste geschiedenis is helaas niet bekend.
In 1938 was er een brandstichting met een
politiek tintje. Een veehouder, tevens gemeenteraadslid van Achttienhoven, steekt samen
met zijn knecht takkenbossen in brand aan de
Kooidijk. De omstandigheden zijn bijzonder,
omdat dit plaats vond tijdens een oefening
van de luchtbescherming. In de jaren voor de
tweede wereldoorlog was de brandweer ondergebracht bij de luchtbescherming en in een
rapport van 9 maart 1939 wordt de brandweer
van Westbroek en Achttienhoven door de provinciale inspectie nog eens nadrukkelijk op die
positie gewezen. Het is dus zeer aannemelijk
dat de brandweer bij een luchtbeschermingsoefening ook paraat was en haar handen vol
had.
Het bericht over de brandstichting bereikte
alle landelijke dagbladen tot en met het Soerabaijasch Handelsblad (!). De Telegraaf gaf het
bericht op 7 mei, geheel in eigen stijl.

“WILDE RAADSLID BRAND STICHTEN?
Takkenbossen aangestoken dichtbij zijn woning.
(Van onzen correspondent).
ACHTTIENHOVEN (Utr.) 6 mei — Groote consternatie is er te Achttienhoven verwekt door
de arrestatie van den veehouder O. G. van den
H, raadslid der gemeente Achttienhoven, die
verdacht wordt zijn boerderij in brand te hebben willen steken. Op den avond van 28 April
jl. ontdekte men te omstreeks kwart voor tien
brand aan den Koeidijk (sic). Op genoemden
avond werden van halftien tot elf uur luchtbeschermingsoefeningen gehouden, waardoor
geheel Achttienhoven in diepe duisternis was
gehuld. Ten gevolge hiervan werd de brand
spoedig ontdekt. Het bleek, dat achter de
boerderij van v. d. H. op een viertal plaatsen
takkenbossen in brand stonden. Spoedig werd
het vuur door omwonenden gebluscht. Een
knecht, A. van der T., werd in de nabijheid van
de boerderij aangetroffen, doch in plaats dat
hij de blusschers behulpzaam was liep hij hun
in den weg. Ook de veehouder stak geen hand
uit en men koesterde terstond verdenking, dat
hier brandstichting in het spel was. De boerenknecht werd onder verzet gearresteerd en
voorgeleid voor den burgemeester jhr. Huydecoper van Maarsseveen, die hem een verhoor
afnam. De man ontkende iets met den brand
uitstaande te hebben. Hij kon echter niet bogen op een blanco strafregister en hij had nog
een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht
maanden te goed. Hij werd ingesloten, maar
enkele dagen later moest men hem, wegens
gebrek aan bewijs, op vrije voeten stellen.
Dezer dagen vervoegde hij zich echter bij den
burgemeester en verklaarde thans de waarheid te willen zeggen. De man deelde mede,
dat v. d. H. aan hem had gevraagd of hij behulpzaam wilde zijn bij het in brand steken van
takkenbossen. Hij had dit aangenomen en op
28 April werden door hem een tweetal hoopen
in brand gestoken. Door v. d. H. werden even-
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eens twee hoopen in brand gestoken en deze
bevonden zich zeer dicht bij de woning. Na
deze verklaring werd het raadslid gearresteerd
en naar Utrecht overgebracht. Nadat hij door
den officier van Justitie was gehoord, werd hij
ingesloten in het Huis van Bewaring aldaar.”
De afloop van dit smeuïge verhaal vinden we
in het Utrechts Volksblad (subtitel: Sociaaldemocratisch Dagblad) van 28 juni 1938.
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“Gisteren stond de boer terecht voor den politierechter. Hij ontkende. De woorden, die hij
over die vuren had gezegd, waren slechts als
grap bedoeld geweest en hij had er niet aan
gedacht om zich aan een dergelijke baldadigheid schuldig te maken. Daar de getuigen niet
hadden gezien, dat verdachte de vuren had
aangestoken, moest de politierechter hem, ondanks het sterke vermoeden, dat hij tegen den
boer koesterde en op grond waarvan hij twee
maanden preventieve hechtenis had ondergaan, vrijspreken, nadat de officier van justitie
twee maanden voorwaardelijk had gevraagd.
De verdediger merkte in zijn pleidooi nog op,
dat verdachte in Achttienhoven in onmin leeft
met de gemeentelijke overheid, omdat de gemeente gedwongen is voor zijn schoolgaande
kinderen een vergoeding te geven, daar ze in
Utrecht de katholieke school bezoeken. Dit zou
de reden zijn, waarom men verdachte in een
kwaad daglicht had gesteld.
De boerenknecht, die bekend had twee van de
vuren te hebben aangestoken, moest zijn baldadigheid zwaar boeten. Volgens den officier
van justitie had hij mensenlevens in gevaar gebracht, daar het gevaar, dat de vlammen zouden overslaan op naburige percelen, lang niet
denkbeeldig was. Hij eiste tegen den knecht
twee maanden gevangenisstraf. De politierechter veroordeelde hem tot één maand.”
Boerderijbrand
In Nederland zijn zo’n 6400 historische boerderijen als rijksmonument beschermd. Dit is

zeven procent van alle historische boerderijen
in Nederland. Van 2008 tot en met 2014 registreerde de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed 56 branden in rijks monumentale
boerderijen. Dat is gemiddeld elke anderhalve
maand één brand. Ze leidden vaak tot aanzienlijke schade.
In 1/3e van de gevallen was de oorzaak een
schoorsteenbrand. Brandstichting en blikseminslag zijn ‘goed voor’ 1/6e van de branden. Bij
het uitbreken van een brand spelen daarnaast
menselijke factoren een cruciale rol, zoals onwetendheid, onvoorzichtigheid en onnadenkendheid.
Westbroek en Achttienhoven kennen 9 rijksmonumenten, waaronder 5 boerderijen:
•
•

Kerkdijk 19/21, 20
Dr Welfferweg 11, 16, 27.

Daarnaast zijn er nog 42 gemeentelijke monumenten, waaronder 22 boerderijen:
•
•

Kerkdijk 14, 16, 24, 32, 36,
49,59,81,91
Dr Welfferweg 11, 35/35A, 49/49A,
61, 71, 16, 18, 82, 92/92A, 106, 114.

Het aantal historische boerderijen in Westbroek/Achttienhoven is overzichtelijk, maar
toch zijn er de afgelopen eeuw meerdere
boerderijbranden geweest. Een vooroorlogs
voorbeeld is een brand op 18 mei 1929, beschreven in de Gooi- en Eemlander.
“Brand.
Zaterdagavond omstreeks 8 1/2 uur, brak brand
uit in de boerderij van C. van den Berg te
Westbroek. Het vuur vond gretig voedsel in
deze oude, groote boerderij, bedekt met riet.
Natuurlijk liep alles wat beenen had naar den
brand. Ook het handspuitje van Westbroek
werd door de brandweer aldaar, naar den
brand gebracht. Daar men met dit spuitje niets
tegen de vlammenzee kon uitrichten, bepaalde
men zich tot het nathouden van de aangren-

Boerderij ‘Dog in ’t Schild’, Dr Welfferweg 27, in 1966 (Beeldbank Cultureel Erfgoed).
zende boerderij. Door den burgemeester van
Westbroek, die mede bij den brand aanwezig was, werd telefonisch assistentie van de
brandweer te Utrecht gevraagd. Intusschen
had het vuur vrij spel en bleef een bedreiging
voor de omliggende boerderijen. Het werd
intusschen 9 1/4 uur en nog bleef de spuit uit
Utrecht op zich wachten. Ten einde raad stelde
een der autoriteiten de Westbroeksche brandweer ervan in kennis, dat er in Westbroek nog
een spuit was. Deze moest toen ook aanrukken. Met een paard werd dit vehikel gehaald
en wij wisten bij aankomst bij den brand niet
wat wij zagen. Allerminst hadden wij gedacht,
dat in het hart van ons land nog zoo’n oudheid was. Een handspuitje, voorzien van een
zwengel, zooals nu nog aan de Nortonpompjes
zit. Dat zoo’n brandbluschapparaat nog in een
gemeente dienst moet doen, spot met alle
begrip van moderne brandbluschmiddelen. Wij
dachten, dat zooiets niet meer bestond en dat
zulke dingen alleen nog maar worden bewaard
in museums als curiositeit. Met vuur en ijver
werd door eenige mannen water aangedra-

gen om den uitgedroogden zuiger op gang te
helpen, maar het straaltje bleef uit en het vuur
spotte met dit stuntelige gedoe. Eindelijk, 9
uur en 40 minuten, arriveerde de autospuit uit
Utrecht. Toen stonden van de kapitale boerderij alleen nog de enkele muren.
Alles wat brandbaar was, had het vuur verteerd. Vier minuten na aankomst gaf de
auto- spuit water en toen was de strijd gauw
beslist. Onbegrijpelijk vonden wij het van de
verantwoordelijke personen, dat zij geen hulp
hebben aangevraagd in Maartensdijk.”
Risico’s voor brand in historische boerderijen
bestaan nog steeds. De brandweer noemt met
name rieten daken, schoorstenen, verouderde
installaties voor gas en elektriciteit, ontbreken
van compartimentering, hooiopslag, risicovolle
machines en afgelegen ligging als belangrijke
factoren. Dat dit geldt tot op de dag van vandaag - en dat het gevaar soms in een klein
hoekje zit – toont het voorbeeld van een recente brand.
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Op 23 november 2010 zou
de brandweer Westbroek
een oefening houden in een
boerderij aan de Kerkdijk.
De boerderij werd geregeld
door de brandweer gebruikt
voor oefeningen en ook voor
de betrokken dinsdagavond
stond een oefening op het
programma. Instructeurs hadden zogenoemde ‘knetterkasten’ in het gebouw gezet. Die
apparaten bootsen het geluid
van vuur na.
Wat er volgde was “een bizar
toeval”, volgens de woordBrand 23-11-2021 (collectie Martin Groot).
voerder van de brandweer.
De oefenmelding werd al snel een echte uitruk
definitief niet de oorzaak kan zijn van de grote
toen de instructeurs plotseling vlammen uit
brand die eind november 2010 woedde in de
het dak zagen slaan en alarm sloegen. Door de
schuur van een boerderij aan de Kerkdijk in
brandweer werd al heel snel opgeschaald naar
Westbroek.
een grote brand en verschillende korpsen uit
Er stond voor die avond een oefening van het
de regio verleenden assistentie. Het gedeelte
korps Westbroek op het programma. Het gevan de boerderij dat vlamvatte werd gebruikt
rucht ging dat de brand zou zijn ontstaan door
als opslagplaats voor hooi, stro en andere zade oefening. Dat was vervelend voor de brandken voor een dierenwinkel. Dit gedeelte ging
weervrijwilligers. Vanaf het begin leek het een
volledig verloren, maar het woongedeelte
bizarre samenloop van omstandigheden te
kwam ervan af met vooral roet-, rook- en wazijn. Gelukkig kan de politie nu met zekerheid
terschade.
zeggen dat er geen enkele relatie is tussen de
oefening en de brand.”
Waar de ene krantenkop meldde ‘Oefening
brandweer redding voor boerderij aan de
Daarmee stond definitief vast dat de gebruikte
Kerkdijk’, stond ergens anders te lezen ‘Grote
‘knetterkasten’ niet de oorzaak van de brand
boerderijbrand in Westbroek door oefening
konden zijn. De werkelijke oorzaak kon niet
brandweer’. En natuurlijk ontstond er discusmet zekerheid worden vastgesteld, maar een
sie over de oorzaak van de brand. Daarom
goede mogelijkheid is de elektrische verlichis er uitgebreid onderzoek gedaan door de
ting in de vorm van een kale, ouderwetse
recherche naar de oorzaak van de brand. Op 6
gloeilamp. De hitte van de gloeilamp, in comjanuari 2011 meldde het plaatselijk weekblad
binatie met het aanwezige stof van hooi en
De Vierklank:
stro kunnen hebben gezorgd voor de klassieke
factoren: warmte, brandstof en zuurstof.
“Oefening brandweer geen oorzaak brand
Westbroek.
Stalbrand
Uit rechercheonderzoek is gebleken dat de
De gevolgen van een stalbrand werden in 1999
oefening van het brandweerkorps Westbroek

beeldend beschreven door Simone Stevens in
de Gooi en Eemlander van 18-10-1999, naar
aanleiding van een brand in Hollandsche Rading:
‘Een kalfje staat geblakerd van het vuur en
nat van het spuitwater te bibberen bij de dijk
van het in zwart plastic gekuilde gras. Het gele
merk in zijn linkeroor is gesmolten. De gestolde
sliert hangt bijna tot op de grond. Dichter bij
de stal staan een paar kalveren die er nog
erger aan toe zijn. Versuft. De zwart-witte vlekken hebben plaatsgemaakt voor rode, open
wonden.
“Dat wil je niet weten, wat je daarbinnen ziet”,
zegt een brandweerman op het dijkje aangeslagen. “Half verbrand, sommige kregen hun
ogen niet meer open. Een huis of gebouw dat
afbrandt is nog niet zó erg, maar mensen- en
dierenleed, dat is verschrikkelijk.”
Verderop staat zijn collega bij te komen van de
beelden binnen. Het geblaat en geblèr van de
dieren in doodsangst klinkt nog na. De brand
is onder controle, maar binnen zijn nog steeds
kalveren in leven die straks door een dierenarts
zullen worden afgemaakt.’
Ook de brandweerlieden uit Achttienhoven en
Westbroek hebben dit soort stalbranden meegemaakt, al staat het aantal dierlijke slachtoffers, meestal in geen verhouding tot de megabranden waarover je de laatste jaren wel leest.
Dit schreef de Gooi en Eemlander op 16-21971:
“Brand in veeschuren. Kalf en kippen komen in
vlammen om.
Dinsdagmiddag omstreeks 15 uur brak brand
uit in de los van de boerderij staande veeschuur van de veehouder W. van de Bunt, en in
de daaraan vastgebouwde kippenschuur van
de fouragehandelaar T. Manten, aan de Kerkdijk in Westbroek.
De houten schuren gingen vrijwel geheel in
vlammen op. ’n Pasgeboren kalf van de heer v.

d. Bunt en vijf kippen van de heer Manten waren niet meer te redden. Door zoon Wim v.d.
Bunt werden met gevaar voor eigen leven nog
drie pinken en drie kalveren gered uit de brandende stal, wat hem nog op wat verschroeide
haren kwam te staan.”
Vergelijk dat maar eens met een kop uit de
Volkskrant van 4 juni 2021:
“Dinsdag kwamen bij een stalbrand in het
Limburgse Nederweert 4.600 varkens om het
leven. Hoe kan het dat er in Nederland nog
altijd gemiddeld 12 duizend dieren per maand
sterven bij een brand?”
Hooibroei en hooibergbranden
Al in de brandkeure van Westbroek wordt
verwezen naar het ‘Reglement tot voorkoming
van brand ten platten lande door het broeijen
van hooy’, uitgevaardigd door Gedeputeerde
Staten van Utrecht in 1781. Hooibroei en hooibergbranden komen dus van oudsher voor.
De brandweer van Achttienhoven en Westbroek had van oudsher tot in de jaren tachtig
na de oorlog te maken met hooibroei en hooibergbrand als een jaarlijks terugkerend verschijnsel, dat grote inspanningen vergde van
de vrijwillige brandweer. Nog in september
1972 meldde de Gooi en Eemlander de derde
hooibergbrand van dat seizoen. In het verslag
van een van de eerdere branden (9-9-1972),
schrijft de krant:
“Om half vijf (RED: ’s middags) loeide de
brandweersirene voor een levensgrote hooibergbrand op de boerderij van de heer G. de
Waal Czn aan de Kerkdijk. De ongeveer 50 ton
hooi bevattende berg brandde als een fakkel.
In een recordtijd waren de vrijwilligers op
het terrein aanwezig. De brand werd met zes
stralen bestreden en tegelijkertijd werden de
belendende percelen natgehouden.
De brandweer uit Maartensdijk was ook snel
met een troep bluseenheden aanwezig, maar
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Dit hooi is meestal droger en
staat bovendien in contact met
de lucht. Wanneer de temperatuur van de buitenste hooilagen
voldoende is opgelopen zal de
hooiberg spontaan vlamvatten.
Hooibroei komt vooral binnen
zes weken na het oogsten voor.
Boeren gebruiken al sinds de 17e
eeuw hooiroeden, ijzeren staven
die in de hooiberg geschoven
worden. Na een uur wordt de
roede uit de hooiberg gehaald
en aan de temperatuur kan men
voelen of er een broeiproces
gaande is. Tegenwoordig kan
Hooibergbrand bij Hoek aan de Gageldijk, 1941 (collectie Wout van Winssen).
met (elektronische) thermometers hetzelfde gedaan worden
maar dan sneller en nauwkeuriger.
behoefde niet te worden ingezet. Het nablusAls de temperatuur oploopt moet de hooiberg
sen duurde tot 4 uur in de nacht, waarbij de
‘uitgehaald’ of ‘omgezet’ worden. Dit betekent
hooiresten werden afgevoerd en op veilige
dat alle hooi uit elkaar gehaald wordt, waarafstand in het weiland gedeponeerd.
door de warmte weg kan en de fermentatie
Hier zullen de resten nog wel enige dagen blijstopt. Het omzetten van de berg was een
ven smeulen en roken, tot groot ongerief van
warm en gevaarlijk werk, want door de toede omwonenden.”
voer van zuurstof kon de hele boel alsnog in
de brand vliegen. Vooral voor de persoon die
Hooibroei ontstaat door spontaan verlopende
in de berg stond, was het zwaar en gevaarlijk.
fermentatieprocessen onder invloed van
Door de mechanisatie van de landbouw kan
micro-organismen, zoals bacteriën en schimdaarbij nu groot materieel worden ingezet,
mels, wanneer het hooi vochtig is. Microwat de bestrijding van hooibranden veel veiliorganismen “eten” van het hooi, ze vormen
ger heeft gemaakt.
grote levensgemeenschappen die tezamen
de temperatuur van het hooi doen stijgen tot
Ook op preventief gebied is veel bereikt. De
soms boven de 100°C. Het hooi broeit dan. De
belangrijkste maatregel om broei te voorkowarmte kan in het natte hooi nergens naartoe
men is droog opslaan. Het vochtgehalte mag
en verhit dus het hooi zelf. Door deze verhitniet meer dan 22% zijn, voor grote balen zelfs
ting neemt de activiteit van micro-organismen
niet meer dan 18%. We merkten al op dat al
nog sneller toe, zodat het proces zichzelf in
eeuwenlang de temperatuur van de hooiberg
stand houdt en versterkt. Dit wordt verraden
regelmatig gemeten wordt. Later werd ook het
door een typerende karamel-achtige geur. Als
belang van ventilatie duidelijk. Om het hooi te
het hooi een temperatuur van 55°C bereikt
beluchten en te drogen, werd vaak een ventivolgt er een chemische reactie waarbij brandlatieschacht in het midden uitgespaard door
bare gassen vrijkomen. Uiteindelijk bereikt de
een melkbus of ijzeren pijp mee omhoog te
reactiehitte de buitenkant van de hooiopslag.
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Historische boerderij met hooiberg, Kerkdijk 160, in 2021 (foto Jan Maasen).
trekken tijdens het vullen. Later kwamen elektrisch aangedreven ventilatoren op de markt.
Toch is het risico nog niet volledig geëlimineerd. Zo maakte De Stentor nog op 26 augustus 2021 melding van een grote hooibergbrand in Doornspijk.
In Westbroek staan aan de Kerkdijk nog 19
hooibergen, waarvan één nagebouwde. De 18
anderen hebben dienstgedaan, maar zijn verder niet meer als zodanig in gebruik. De meesten (12) zijn van het type 4-roeder, dat wil
zeggen dat de kap rust op vier palen (de zgn
‘roeden’). De palen zijn tegenwoordig vaak van
beton of metaal. De overige 6 zijn 3-roeders,
met een zeskantige kap.
In Achttienhoven telden wij 15 hooibergen.
Hiervan zijn er 6 uitgevoerd als 4-roeder en 9
zijn te herkennen als 3-roeder.

Hooibergen hebben hun functie verloren en
de meesten doen nu dienst als schuur, carport
of overdekt terras. Sommigen zijn nauwelijks
te herkennen omdat de roeden net boven
de kap zijn afgezet. Gevreesd moet worden
dat het markante beeld van de hooiberg (zie
foto) geleidelijk gaat verdwijnen. Misschien
is het zinvol om hooibergen op te nemen als
beschermingswaardig agrarisch cultureel erfgoed?
Brand bij de brandweer?
Tot slot een wel heel bijzondere brand in de
brandweerkazerne van Westbroek.
De VAR meldde op 6 januari 1998 het volgende:
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“De brandweer Westbroek moest deze week
een keer om tien uur ‘s avonds zelf 112 bellen.
In de garage aan de Dr. Welfferweg was door
kortsluiting brand uitgebroken.
Boven in de kazerne zaten een aantal cursisten
die de cursus onderbrandmeester volgen. Het
was deze avond de beurt aan Westbroek om
een oefening te verzorgen. Na geoefend te
hebben gingen de cursisten voor nabespreking
naar het leslokaal. Na enige tijd kwam er rook
van beneden.
De cursisten gingen snel naar beneden door de
rook terwijl de man uit Westbroek het alarmnummer 112 belde. Of het zolang duurde voor
er contact was met Utrecht weten we niet. De
rookontwikkeling was ineens zo hevig dat de
Westbroeker er niet meer door kon. De man
sloeg met een stoel een zijraam stuk, waarbij
hij zich verwondde en kon zich toen in veiligheid brengen door in een goot te gaan staan.
Inmiddels waren zijn collega’s gealarmeerd.
Die bevrijdden de man met een ladder. In de
garage zo vertelde commandant Oudhof van
Westbroek, moest er tijdens het drogen van de
persluchtmaskers achter in de garage kortsluiting ontstaan zijn met een hevige rookontwikkeling.
De toegesnelde brandweermannen reden
snel de brandweerwagen naar buiten om met
hogedruk de brand in hun eigen garage te
blussen. Na afloop konden de brandweermannen geen kopje koffie meer drinken, zoals ze
gewend zijn, omdat de garage naar rook stonk
en het niet verantwoord was om er te blijven.
Bij de overburen, veehouder van de Broek,
kregen de brandweermannen hun koffie. Daar
kwamen, naast de commandanten, ook de
wethouders Lam en Klaassen om poolshoogte
te nemen. “
Voor de brandweerlieden uit Achttienhoven
en Westbroek is de gebeurtenis nog steeds
een open zenuw. Vooral bij de brandweerwedstrijden met andere korpsen werden er vaak
harde grappen gemaakt. “Zo, dus jullie zijn
dat korps dat zijn eigen kazerne in brand heeft

gestoken?”, is nog een van de milde varianten.
Het imago van de vrijwillige brandweer heeft
er bij de bevolking gelukkig niet onder geleden
en het brandweerkorps maakt nog altijd een
belangrijk deel uit van het sociale leven en de
sociale samenhang in Achttienhoven en Westbroek.

Verantwoording
Deze publicatie is samengesteld op basis
van archiefstukken van RHC Vecht en Venen, krantenknipsels uit het archief van
Wout van Winssen en nader onderzoek in
de database van www.delpher.nl. De krantenberichten (cursief) zijn in de oorspronkelijke spelling overgenomen.
Volledige bronvermelding vindt u op
www.stmaerten.nl.

Extra
Meer over hooibroei en hooibrand, een
film en heel veel krantenfragmenten vindt
u op de website van de HVM.
Zie www.stmaerten.nl.

De chirograaf van Westbroek
Wouter van Dijk
In het archief van de hervormde gemeente
van Westbroek troffen we een bijzondere
overeenkomst aan tussen de kerkmeesters en
inwoners van Westbroek aan de ene kant, en
timmerman Willem Heynrickss aan de andere
kant. Het archief van de hervormde gemeente
Westbroek wordt bewaard bij het Regionaal
Historisch Centrum Vecht en Venen in Breukelen, de archiefdienst voor onder andere de
gemeente De Bilt. Momenteel wordt de inventarisatie van het archief ter hand genomen,
zodat het archief voor onderzoek toegankelijk
wordt. Het archief beslaat voor zover nu inzichtelijk een periode van 1515 tot de jaren
zestig van de vorige eeuw. Extra bijzonder is
dat het archief van de hervormde gemeente
ook enkele stukken bevat van de periode vóór
de Reformatie, die in de jaren zestig van de
zestiende eeuw een vlucht nam. Een van die
stukken is de overeenkomst met Willem Heynrickss in de vorm van een chirograaf. Dit stuk
is te dateren op 29 juni 1515 en is daarmee
ook direct het oudste stuk dat in het archief is
aangetroffen.
Wat is een chirograaf
De term chirograaf is inmiddels al een paar
keer voorbijgekomen. Maar wat is een chirograaf precies? Een chirograaf is een overeenkomst die als uniek kenmerk heeft dat deze
overeenkomst in tweevoud werd opgemaakt
op hetzelfde vel perkament of papier, waarna
de overeenkomst letterlijk in tweeën werd
gedeeld. Beide partijen ontvingen een van
de twee helften als bewijs van hun afspraak,
een andere werkwijze dan hoe later aparte
afschriften voor beide partijen werden opgemaakt, of hoe wij tegenwoordig een kopietje

van een stuk maken. De naam komt uit het
Latijn, waarin chirographum ook wel de betekenis van juridische overeenkomst heeft. Op
het snijvlak van het papier of perkament werd
in grote letters een woord geschreven en ook
werd het stuk vaak niet netjes recht in twee
helften gesneden, maar bewust met tanden
en inkepingen, in een zigzagbeweging, zodat
wanneer de partijen dienden te bewijzen dat
zij partij waren in de overeenkomst de twee
helften naadloos aan elkaar gepast konden
worden. Dit was een middel om de authenticiteit van de akten te garanderen. Zonder
directe toegang tot de originelen werd het
vervalsen van een dergelijke overeenkomst
een zeer lastig karwei. En dat was precies de
bedoeling.
Het bijzondere aan chirografen is dat ze relatief zeldzaam zijn. Zo zijn in de collectie van
Het Utrechts Archief slechts 18 chirografen
beschreven, en in de collectie van het Nationaal Archief slechts 87. De chirograaf van
Westbroek is voor zover nu bekend enig in
zijn soort in de collectie van het RHC Vecht
en Venen. Reden genoeg om dit bijzondere
archiefstuk onder de aandacht te brengen. De
chirograaf van Westbroek is in het verleden al
eens gerestaureerd. Dat is goed te zien aan de
randen en in het midden van het stuk, waar
het papier zichtbaar is aangevezeld. Ook zijn
nog altijd de vouwlijnen zichtbaar waaruit
duidelijk wordt dat het archiefstuk lange tijd in
vieren opgevouwen is bewaard. De zichtbare
vochtschade aan het stuk maakt duidelijk dat
de restauratie net op tijd is geweest om het
stuk te redden.
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De chirograaf van Westbroek, onderdeel van het archief van de hervormde gemeente Westbroek.
.
De overeenkomst
uitvoering, de benodigde materialen en de
Tot zover de vorm van de overeenkomst. Dan
daar tegenoverstaande beloning, die geheel
nu de inhoud. Wat werd in het stuk eigenlijk
volgens de nu ook nog gangbare normen in
afgesproken tussen de kerkmeesters en inwotermijnen na oplevering van bepaalde onderners van Westbroek en timmerman Willem
delen van het werk werd uitbetaald.
Heynrickss? De overeenkomst tussen de twee
partijen werd aangegaan omdat de kap van de
In de akte wordt ook beschreven dat men het
kerktoren van Westbroek aan vervanging toe
stuk als chirograaf heeft opgesteld. “Soe zijn
was. De overeenkomst omschrijft nauwkeurig
deser cedelen twee alleens spreeckende de een
de werkzaamheden die Heynrickss aan de
uut den andele gesneden doer a.b.c.d. daer die
kerktoren moest uitvoeren, en wat hij daarkerckmeesters de overste ende Willem voermee zou verdienen. De houten planken, steunseyt die nederste cedelen off hebben.”
balken en schoren die daarvoor benodigd
De kerkmeesters ontvingen dus de bovenste
waren werden precies benoemd en ook aan
helft van de overeenkomst, en Willem het
welke eisen zij moesten voldoen, zowel wat de
onderste deel. Logischerwijs is het overgekwaliteit betreft als de omvang. Het stuk leest
leverde stuk in het kerkarchief dat van de
dan ook als een vroeg bestek van een bouwkerkmeesters. In de akte werd ook het ‘woord’
project, met daarin de voorwaarden voor de
genoemd dat als scheidingsteken gebruikt

De kerk te Westbroek, H. Spilman naar een tekening van J. de Beijer uit 1749.
Collectie RHC Vecht en Venen.
werd. Dat was de lettercombinatie A, B, C, D.
Met die wetenschap is dat goed te zien aan de
halve lettervormen die voor ons zichtbaar zijn.
Op de achterkant van de akte zijn nog enkele
aantekeningen gemaakt. Deze aantekeningen
geven de uitbetalingen van Heynrickss door
het kerkbestuur weer, die op verschillende
momenten vijftig, twintig en nog eens vijftig
Philipsguldens kreeg uitbetaald. De opdracht
was kennelijk naar tevredenheid uitgevoerd.
Daarmee is het verhaal van dit bijzondere archiefstuk verteld. Het is een van de topstukken
uit de collectie van ons streekarchief.

Een Philipsgulden zoals afgebeeld in H. Enno van
Gelder, De Nederlandse munten, 55.

Verantwoording
Wouter van Dijk is Collectiebeheerder bij
het RHC Vecht en Venen.
Meer informatie over het streekarchief en
de volledige bronvermelding van dit artikel
vindt u op www.stmaerten.nl .
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De Historische Vereniging Maartensdijk
(opgericht 7 oktober 1987)
stelt zich ten doel
kennis van en belangstelling voor de lokale geschiedenis van
Maartensdijk e.o. te bevorderen.
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