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Beste leden, 
 
De lezing van maart 2014 is de 267ste HGVU lezing en is getiteld 
 

Wegh der Weegen, de ontwikkeling van de Amersfoortseweg 1647-2010 
  
In het jaar 1647 ontwiep Jacob van Campen, de bouwmeester van het stadhuis van Amsterdam (nu 
Paleis op de Dam) en bewoner van het Amersfoortse buiten Randenbroek, de elf kilometer lange 
Amersfoortseweg over de uitgestrekte heide tussen Utrecht en Amersfoort. Roland Blijdenstijn 
vertelt ons over deze lijnrechte weg van ruim 60 meter breed met aan weerszijden drie rijen 
eikenbomen, die volgens het klassieke ideaal uit de Gouden Eeuw werd ontworpen. Het was een 
initiatief van het stadsbestuur van Amersfoort. In 1652 kwam de goedkeuring van de Staten van 
Utrecht op voorwaarde dat het aangrenzende gebied verkaveld zou worden met buitenplaatsen. 
Hiertoe werden 24 vakken ter weerszijden van de weg met wallen afgebakend. Ertussen kwamen 
rechte paden haaks op de weg om de schaapskudden doorgang te laten houden. Weg en vakken 
werden aangelegd, wat een tijdgenoot in 1655 bewonderend omschreef als de Via Appia, als de 
‘Wegh der Weegen’. Maar op enkele buitenplaatsen na, zoals Zandbergen en Beukbergen, mislukte 
deze grootse onderneming.   
Ruim driehonderd jaar bleef het stil langs de weg door de ongerepte heidevelden. Pas in de loop 
van de negentiende eeuw kwamen hier militaire kampementen, na de aanleg van het buurtspoor 
Zeist-De Bilt in 1901 gevolgd door kazernes, gezondheidsinstellingen, villaparken, recreatieterreinen 
en horeca. Tegenwoordig is de provinciale weg N237 een soort ventweg van de A28 met 
bedrijfsterreinen en kantoren. De aanleiding voor historisch onderzoek naar deze bijzondere weg is 
de inmiddels op gang gekomen herprofilering van de weg door de provincie Utrecht.  

Reconstructietekening Amersfoortseweg door Mikko Kriek 
 
Roland Blijdenstijn is sinds 1983 werkzaam als cultuurhistoricus bij de provincie Utrecht, 
momenteel in de functie van senior adviseur cultureel erfgoed. 
 
Let op! Op pagina 2 van deze ledenbrief vindt u de introductie van de ledenexcursie in juni! 
 

Locatie: De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht 
Datum: dinsdag 11 maart 2014 
Tijd:  20:00 uur 
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Ledenexcursie juni 2014: Verdedigingswerken in Zeeland 

 
 
Op zaterdag 7 en zondag 8 juni vindt de jaarlijkse HGVU excursie plaats. Dit maal is het de beurt 
aan Zeeland en is het thema verdedigingswerken. De excursie zal vele bijzondere plekken aandoen, 
sommige onbekend en verscholen, anderen nimmer toegankelijk voor het publiek en weer anderen 
pas gerestaureerd en opengesteld. Het hele spectrum zal voorbij komen, van Romeins erfgoed tot 
erfgoed van de Koude Oorlog, en alles wat daar tussen in zit. Ga mee op ontdekkingstocht door 
Zeeland en laat je verrassen door de enorme diversiteit van de bedreigingen door de eeuwen heen 
en het antwoord daarop.  
 
De excursie zal zaterdagochtend vertrekken vanaf station Rotterdam-Alexander en zondagavond 
daar weer eindigen. De maandag daarop is Tweede Pinksterdag, waardoor iedereen nog lekker een 
dagje kan bijkomen. In de volgende ledenbrief volgt een uitgebreid programma en start de 
inschrijving. Maar reserveer deze data vast in je agenda! 
 
 
 
 
 
 
 


