
De geschiedenis van een stukje 
Leidseweg vanaf de 19e eeuw...



Op zoek naar de bouwgeschiedenis  van het huis  uit mijn jeugd Leidseweg 74 
stuitte ik -Ed. Schulte- in het Utrechts  Archief op een foto van de gevelrij (no 
70 t/m 77) uit ± 1903/41  waarop tot mijn verbazing een schoorsteen achter de 
huizen te zien was. Ik kon mij niet voorstellen dat dit de schoorsteen van de 
Suikerfabriek geweest zou zijn ...

Nadat ik in 2009(?) op de website van het Utrechts Archief een stukje 
geschreven had waarop ik deze verbazing ventileerde kwam ik in kontakt met 
de bezitter van deze foto, Plonius Schaap, eigenaar van het naastgelegen 
pand no 73. Hij reageerde met een uitgebreide beschrijving over de percelen 
waarop deze woningen gebouwd zijn. Er was tevens een reaktie van René 
Sterk, bewoner van no 71 waarvoor het bestaan van een Oliemolen De Vrede 
ook geen verrassing was. Na een eerste kennismaking in Utrecht besluiten 
we gezamenlijk verder te speuren in de archieven.

Op zoek naar informatie over deze omgeving keek ik eerst op topografische 
kaarten uit die tijd en zo vond ik de aanduiding "Oliemolen" op de 
topografische kaart die in 1849 verkend werd2. Met deze informatie werd 
verder gezocht in het Utrechts  Archief en kwam de eerste afbeelding van 
Oliemolen De Vrede tevoorschijn.

Dit is de ets van Jan N. van Lokhorst uit 1858 (J.N. van Lokhorst / collectie 
Het Utrechts Archief / 135091). De Leidseweg vertoont hierop duidelijk 
karresporen, merkwaardig. Wilde van Lokhorst een meer romantisch beeld 
weergeven? De Leidseweg was immers  in het door Napoleon opgezette 
Rijkswegenstelsel in 1821 als  'Groote Weg der 1e Klasse no. 5' opgenomen 
en zou in 1828 al bestrating gekregen hebben 3 . (Waren dit de kinderkopjes 
die er in de jaren '50 nog lagen?). Bijna 100 jaar later zou de Leidseweg 
gewoon aansluiten op de wegen in het Rijkswegenplan 1927 en nog steeds 
een doorgaande functie hebben. 
Hieronder de eerste verandering in 1938 voorbij Den Hommel met de 
afbuiging naar Hooggelegen en de toekomstige A2. 
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Verder zoekend naar molen De Vrede vinden we een tekst van W.A.G. Perks4:

"In 1792 werd aan Matthias  van der Ven toestemming gegeven een 
houtzaagmolen aan de zuidzijde van de Leidse vaart te bouwen. Hij had 
daarvoor een terrein gekocht van de weduwe Van Meurs. Voorwaarde 
was, dat de molen 10 roeden van de Leidse Vaart verwijderd zou staan. 
Nu is  voor een houtzaagmolen een kolk nodig, maar van een toestemming 
om die te graven, waarbij het zandpad doorgraven moest worden is niets 
gebleken. Evenmin is  van zulk een kolk op de oudste kaarten van het 
kadaster een spoor te vinden.

In de omgeving waar de zaagmolen tot stand had kunnen komen, kocht 
Mattheus Johannes Blank in 1842 van Jan Oostveen een terrein. Een 
tweede perceel kocht hij er in 1852 bij. Blank had de molen De Eendracht, 
staande op het noorderbastionvan de ruïne Vredenburg van De Heus 
gekocht. Tegen de oprichting werd bezwaar gemaakt door Cornelis  Jan 
van Veersen, houtzager op de Bijgeval, aan de overzijde van de Leidse 
Vaart. Vermoedelijk was hij bevreesd voor het wegvangen van wind. Een 
commissie van onderzoek werd ingesteld, die van de belanghebbende 
eigenaren van landerijen geen noemenswaardige bezwaren te horen 
kreeg. Het enige wat men vreesde was dat paarden zouden schrikken. 
Daarom werd voorgeschreven dat er een stevig hek langs  de vaart 
geplaatst moest worden (zie afbeelding). De weduwe Blank verkocht in 
1862 de stenen windoliemolen De Vrede met het bijbehorende herenhuis 
aan Bernardus Gerardus Overwijn en Jacobus  van Berkesteyn. In de 
verkoopakte werd verklaard dat Blank de gebouwen had doen oprichten.

De beide kopers  hadden een vennootschap aangegaan tot het drijven van 
handel in olie en koeken. Deze vennootschap werd echter twee jaar later 
ontbonden. Bij de scheiding kwam de molen in handen van Overwijn. Na 
het overlijden van de echtgenote van Overwijn werd de boedel verdeeld. 
De zoon Anthonius Martinus ging er mede akkoord dat de molen in het 
bezit van zijn vader bleef. Het telkens ontbreken van wind werd als een 
ernstige belemmering voor een regelmatige produktie gevoeld. Overwijn 
stelde in 1880 een locomobiel op, die in 1881 vervangen werd door een 
stoommachine. Dit heeft hem geen geluk gebracht. In 1885 brandde de 
molen af; hij werd niet herbouwd". 

Tot zover de korte bestaansperiode van molen De Vrede (1852-1887).

In 1864 is door Gijsbertus Craeijvanger (collectie Het Utrechts Archief / 
30254 ) een tekening gemaakt (penseel in kleur) waarop de molen en 
meerdere bedrijfsgebouwen te zien zijn vanaf de overkant van de Leidsche 
Rhijn. Een tamelijk indrukwekkend complex! 

	 Voorbeeld van een locomobiel en het 
	 kranten artikel hieronder waarin melding 
	 wordt gemaakt van het voorval in de 
	 Amerongse Courant op 14 mei 1885.
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Er duiken nu twee situatietekeningen op uit 1871: een voor de geprojecteerde 
Beetwortelsuikerfabriek en een voor het bouwen van een woning voor G. van 
Rassel nu no: 64 (gedeelte Catharijne Sectie D op gedateerd op 17 november 
1871 waarop ook de gebouwen van het molencomplex op te zien zijn.

Wanneer we deze op dezelfde schaal brengen blijken deze prima op elkaar te 
passen! Het meest westelijke gebouwtje van de molen staat ook op de 
tekening van de fabriek ("459 Molen"). 

Zo ontstaat een compleet beeld van de gebouwen uit 1871 op het gebied dat 
later als  Suikerterrein bekend zou worden. We zullen ons nu eerst verdiepen 
in de geschiedensi van de Beetwortelsuikerfabriek.

De geschiedenis van molen De Vrede is al beschreven van begint tot eind, we 
zullen hierna eerst  de geschiedenis van de Beetwortelsuikerfabriek 
beschrijven.
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De Utrechtsche Beetwortelsuikerfabriek Leidscheweg 37 (79)  1871-19095.

In het Algemeen Dagblad van 23 april 1871 lezen we o.nder het kopje 
‘‘Aanbestedingen’’  : ‘‘Gisteren is te Utrecht aanbesteed het daarstellen van 
een Beetwortelsuikerfabriek, voor de firma van den Broeke, Reiger en Co., 
alhier. Minste inschrijver de heer A. Vink, aldaar voor f. 78.862’’ en in het 
Nieuws van den Dag van 11 oktober 1871 het bericht ‘‘In de nieuw 
opgerichte Utrechtsche Beetwortelsuikerfabriek is gisteren voor het eerst de 
geregelde arbeid met 300 werklieden aangevangen’’. In het Utrechts Archief 
bevinden zich de bouwtekeningen voor het kantoor en de woning (1871) en 
het portierswachthuisje (1872).

In 1886 (11 maart) kwam het bedrijf in het nieuws, omdat de Minister van 
Waterstaat de percelen behorende tot de Utrechtsche Beetwortel-
suikerfabriek ter rechterlijke onteigening had aangewezen ten behoeve van 
het aan te leggen kanaal Amsterdam - Merwede. Dit leidde uiteindelijk tot het 
wetsontwerp tot ruiling van grond met de Utrechtsche Beetwortel-
suikerfabriek aangenomen op 30 april 1887. Bj de ruiling ontving de fabriek 
een toegifte van f. 38.600 voor meer exploitatiekosten. De fabriek had de eis 
tot boete gesteld in het belang van haar exploitatie, die door vertraging der 
werken zou worden geschaad (De Tijd 25 april 1887).

We vinden in het Utrechts  Archief verscheidene tekeningen en bouwplannen 
in opdracht van de Utrechtsche Beetwortelsuikerfabriek, met name van de 
période 1896 t/m 1901. Het gaat hier om verbeteringen en moderniseringen 
van het fabriekscomplex met :
een gebouw voor het plaatsen van 8 schuimpersen (1896), een gebouw 
dienende tot dortoire en refectoire (1896), een laboratorium (1898), een 
ijzeren reservoir op cementen voet (1898), de aanbouw van een suikerzolder 
(1899), een retiradegebouw (1899), een nieuwe schoorsteen (1900), een 
bietenlaboratorium (1901) en de verbouwing van het suikerhuis (1901)  
De plannen laten zien, dat het bedrijf in die jaren wilde investeren en zich 
verder ontwikkelde. De foto van het gezicht op de Leidse Rijn (1901-1906 
HUA Catalogusnummer 830872) laat een groot gebouwencomplex van de 
suikerfabriek zien, waarvan een gedeelte nog door de bomen verborgen is. 
Een vroegere foto met hetzelfde stadsbeeld  (1888-1897 HUA Cat.nr 602161) 
toont het karakteristieke hoge plaatijzeren centrale gebouw van de fabriek. 

In het Utrechts Archief (Cat.nr 38171) vinden we ook nog een tekening van A. 
v.d. Zweep met onderschrift ‘‘Afbraak Suikerfabriek tegenwoordig terrein van 

Rijks Munt 1902’’. De suikerfabriek is evenwel niet in 1902 afgebroken en op 
de tekening zijn ook geen afbraakwerkzaamheden te zien. Het is  mogelijk dat 
v.d. Zweep de tekening in dat jaar gemaakt heeft, maar het onderschrift moet 
dan later toegevoegd zijn. Dat het terrein eigendom zou worden van de 
Rijksmunt werd n.l. pas in juni 1908 bekend. 

Enige maanden daarvoor staat nog in een advertentie van het Nieuwsblad 
van het Noorden (16 febr. 1908), gericht aan ‘‘H.H. Landbouwers !’’ : ‘‘Zij, die 
nog voordeelig hun BIETEN contracteeren willen, doen het bij de 
UTRECHTSCHE BEETWORTEL-SUIKERFABRIEK, te Utrecht. Prijs f 12.00, 
spoorlevering. Vlugge aflevering. Contracten op aanvraag en inlichtingen 
verstrekt de agent J.P KWEEKMAN, Usquert’’.
Op 21 decmber 1907 kwam echter een einde aan de laatste 
bietencampagne6 

In juni 1908 komt in de ‘‘Memorie van Antwoord betreffende het wetsontwerp 
tot wijziging en verhoging van het VIIde Hoofdstuk B  der Staatsbegroting 
voor het dienstjaar 1908’’ de bouw van het nieuwe muntgebouw ter sprake. 
Op dat moment staat de Rijksmunt nog aan de Oudegracht (Oudegracht 
Weerdzijde 73), maar een verhuizing wordt wenselijk geacht. Met deze 
Memorie van Antwoord rekende de betreffende minister eerst definitief af met 
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de gedane aanbeveling tot verplaatsing van de 
Rijksmunt van Utrecht naar Amsterdam. Ook het 
terrein aan de Croeselaan waarop aanvankelijk het 
oog werd gevestigd, werd verlaten ten gunste van 
het terrein van de Utrechtsche Beetwortel-
suikerfabriek aan de Leidseweg. Dit was  goedkoper 
en bood vanwege zijn gunstige ligging financiele 
voordelen in de bouw van de nieuwe Rijksmunt. Dat 
terrein was pas in de laatste weken beschikbaar 
gekomen (Algemeen Handelsblad 18 juni 1908). De 
eigenaren van de fabriek hadden het aanbod gedaan 
omdat ze het bedrijf wensten te verplaatsen naar een 
groter en gunstiger gelegen terrein. ‘‘Naar verluidt 
heeft zij het oog op o.a. een terrein in Noord-Brabant 
ter plaatse genaamd Zwartenberg (gemeente Etten 
en Leur) dat voor haar doel uitnemend geschikt moet 
zijn’’ (De Tijd 24 december 1908). In januari 1909 
werd de fabrieksinventaris  van het bedrijf ‘‘TE KOOP 
AANGEBODEN Verschillende MACHINERIEËN, 
zooals  : Stoommachine, Sap- en Waterpompen, 
Reservoirs (waarbij één middellijn 10m', hoog 7,62 
m') Mengbakken, Schuimpersen enz. enz.  ; alles te 
bezichtigen en te bevragen aan de Utrechtsche 
Beetwortelsuikerfabriek, te Utrecht’’ (Het Nieuws  van 
den Dag 16 jan. 1909). Datzelfde jaar werd de fabriek 
afgebroken. In 1908 waren de terreinen deels al door 
het Rijk overgenomen7.

De Schoorstenen aan de Leidseweg.

We gaan nu eens kijken naar de schoorstenen: een 
van molen De Vrede en twee van de suikerfabriek. In 
de inventarisatie van de STIF8  is daarover ook enige 
informatie te vinden. We moeten aannemen dat in 
1881 een schoorsteen gebouwd is voor de 
stoommachine van Overwijn, eigenaar van molen De 
Vrede, aangezien de molen in 1885 is afgebrand 
heeft deze er maar kort gestaan!  Twee jaar nadien 
werd er al een eerste woning gebouwd op  die plaats. 
Daarover later meer.

Bij de bouw van de Beetwortelsuikerfabriek is in of kort na 1871 de eerste 
schoorsteen opgericht zoals die op  de bouwplannen ingetekend waren. Deze 
komt voor op een foto die tussen 1888 en 1900 gemaakt moet zijn. 

Jaartal 1888 vanwege het feit dat de landhoofden van de Abel Tasmanbrug er 
al liggen en 1900 omdat in dat jaar een nieuwe schoorsteen opgercht is. Die 
is op  de tekening links en de foto hieronder te zien. Deze foto is van na 1900 

de bouw van de nieuwe schoorsteen en voor 19069 (bouw Abel Tasmanbrug). 
Duidelijk zijn ondanks de vol in blad staande bomen de vernieuwde 
gebouwen van de Beetwortelsuikerfabriek te zien.
Tevens is de hier op  aansluiting van de Leidserijn met het nieuw aangelegde 
Merwedekanaal te zien dat in 1889 werd geopend.

De geschiedenis van een stukje Leidseweg vanaf de 19e eeuw                                                                                                                                                     blad 6 

versie vrijdag 10 november 2017



De bouw van de woningen op dit stukje Leidseweg.

Kort na het afbranden van Molen de Vrede wordt er op  8 juli 1887 een "Plan 
tot het bouwen van een Woonhuis aan de Leidsche straatweg te Utrecht".  

Het woonhuis is dan in tweeën bewoond en heeft een dubbele voordeur, in 
1901 wordt er een plan ingediend om dit woonhuis in een geheel te bewonen 
dan wordt het bewoond door D.G. van der Grift.

Van een bouwplan uit 1903 van no 77 
is de bestaande toestand van dit 
pand getekend, voorlopig wordt 
aangenomen dat deze woning in 
1895 gebouwd is ...
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In 1902 worden de naastgelegen gronden verkaveld waarop  zowel de 
woningen 71 t/m 73 en no 75 gebouwd zullen worden. Tevens wordt het 
woonhuisje op  no 77 verbouwd, waarbij het pad naar de Beetwortel-
suikerfabriek 'overbouwd' wordt en de poort ontstaat.

Plonius Schaap heeft hierover uit de kadastrale gegevens het volgende 
samengevat:

LEIDSEWEG 71-73 
1902-15 juli Notariële akte van verkoop van twee percelen bouwterrein  
gelegen te Utrecht buiten Catharijne aan de Leidschenweg, kadastraal 
gemeente Catharijne Sectie D, n°. 2188 en 2190 door Adriana Horst, 
weduwe van Hendrik Vermeer, aan Johannes Vermeer, aannemer te 
Utrecht, Catharijne singel 72. 
1902-09  juli Op grond van de kennisgeving van Joh. Vermeer (1 juli 1902) 
van het “voornemen tot het stellen van drie gebouwen aan den 
Leidschenweg , op den grond, kadastraal gemeente Catharijne Sectie D, n°. 
2188, volgens overgelegde teekening”, verlenen Burgemeester en 
Wethouders van Utrecht de Beschikking naar artikel 1 van de Verordening 
op het Bouwen en Slopen (document “N°. 34 F. Beschikking op het adres van 
Joh. Vermeer ONDERWERP: Stellen van 3 gebouwen”).
1902-09  juli Op grond van het verzoek van Joh. Vermeer (1 juli 1902) “dat 
van Gemeentewege worden gemaakt twee waterloozingen uit drie te stellen 
gebouwen aan den Leidschenweg, op den grond, kadastraal gemeente 
Catharijne Sectie D, n°. 2188, in het gemeenteriool / het openbaar water”, 
verlenen Burgemeester en Wethouders van Utrecht vergunning “tot het 
tijdelijk en tot wederopzegging toe, doch uiterlijk tot 1 Juli 1917, hebben van 
een / twee overdekte riool / riolen in den openbaren weg tot loozing van 
water uit bovenbedoelde gebouwen in het gemeenteriool / het openbaar 
water;” en dragen de Directeur der Gemeentewerken op bovengenoemde 
waterlozingen op kosten van de verzoeker van Gemeentewege te doen 
maken (document “N°. 34 F.”).
1903-10 januari Op grond van het verzoek van Joh. Vermeer (3 januari 
1903) om ontheffing van het verbod van alinea 1 van artikel 44bis  van de 
verordening op het bouwen en slopen “voor den privaatputten behoorende 
bij het de perceelen .    aan den Leidschen weg, kadastraal gemeente 
Catharijne Sectie D n°. 2188” verlenen Burgemeester en Wethouders van 
Utrecht deze onheffing tijdelijk en tot wederopzegging toe, doch uiterlijk tot 1 
Juli 1918, “onder de navolgende voorwaarden : 1°. de inrichting tot afvoer 
van den privaatput naar het gemeenteriool / openbaar water  moet zoodanig 

zijn dat alleen de vloeibare inhoud van den put door een vast rooster met 
openingen van niet meer dan één centimeter wijdte kan afvloeien en verder 
zijn ingericht overeenkomstig van wege Burgemeester en Wethouders door 
den Inspecteur over het Bouwen te geven aanwijzigingen ; 2°. het verval 
tusschen den put en het gemeenteriool moet zoodanig zijn dat geen stoffen 
uit het riool naar de woning kunnen terugvloeien ; 3°. geen privaat van dit 
perceel mag op een andere wijze dan onder 1 genoemd met het 
gemeenteriool of het openbaar water; middelijk of onmiddellijk, in verbinding 
staan.” (document “N°. 30 F. Overstorting in gemeenteriool of openbaar 
water”).
en besluiten “Aan Joh. Vermeer vergunning te verleenen om een privaat in 
elk der 3 gebouwen aan den Leidscheweg  , n° - , kadastraal gemeente 
Catharijne, Sectie D, n°. 2188, in te richten tot watercloset.” (document "N°. 
40 F. Watercloset”).
1903-24 februari Burgemeester en Wethouders van Utrecht verklaren “, 
dat bij onderzoek is gebleken, dat het gebouw, gelegen aan de Leidscheweg 
n° 73, kad. Gem. Catharijne Sectie D n°. 2188 overeenkomstig de bepalingen 
der verordening op het bouwen en sloopen is  ge / her / ver 
bouwd” (document).
1903-27 februari E.A. van Werkhoven betrekt als  huurder de woning 
Leidseweg 73. Hij vertrekt daar op 5 mei 1913. 
1903-23 april Burgemeester en Wethouders van Utrecht verklaren “,dat 
bij onderzoek is gebleken, dat het de gebouwen, gelegen aan de 
Leidscheweg n° 71 en 72, kad. Gem. Catharijne Sectie D n°. 2188 
overeenkomstig de bepalingen der verordening op het bouwen en sloopen is 
zijn ge / her / ver bouwd.”  “De Burgemeester, B. REIGER. De Secretaris, J. 
BOOL”  (document).

LEIDSEWEG 75
1902-15 juli Notariele akte van verkoop van twee percelen bouwterrein  
gelegen te Utrecht buiten Catharijne aan de Leidschenweg, kadastraal 
gemeente Catharijne Sectie D, n°. 2188 en 2190  door Adriana Horst, weduwe 
van Hendrik Vermeer, aan Johannes Vermeer, aannemer te Utrecht, 
Catharijne singel 72. 1902-30 augustus  Op grond van de kennisgeving van 
Joh. Vermeer (25 augustus 1902) van het “voornemen tot het stellen van een 
gebouw aan den Leidschenweg , op het terrein, kadastraal gemeente 
Catharijne Sectie D, n°. 2190, volgens overgelegde teekening”, verlenen 
Burgemeester en Wethouders van Utrecht de Beschikking ingevolge 
artikel 1 van de Verordening op het Bouwen en Slopen (document “N°. 165 F. 
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Beschikking op het adres van Joh. Vermeer ONDERWERP: Stellen van een 
gebouw”).
1902-30 augustus Op grond van het verzoek van Joh. Vermeer (25 augustus 
1902) “dat van Gemeentewege worde gemaakt eene waterloozing uit het te 
stellen gebouw aan den Leidschen weg, op het terrein kad. gemeente 
Catharijne Sectie D, n°. 2190, in het gemeenteriool / het openbaar water”, 
verlenen Burgemeester en Wethouders van Utrecht vergunning “tot het 
tijdelijk en tot wederopzegging toe, doch uiterlijk tot 1 Juli 1917, hebben van 
een / twee overdekt riool / riolen in den openbaren weg tot loozing van water 
uit bovenbedoeld gebouw in het gemeenteriool / het openbaar water;” en 
dragen de Directeur der Gemeentewerken op bovengenoemde waterlozingen 
op kosten van de verzoeker van Gemeentewege te doen maken (document 
“N°. 165 F.”).
1902-8 november Op grond van het verzoek van Joh. Vermeer (30 oktober 
1902) om ontheffing van het verbod van alinea 1 van artikel 44bis  van de 
verordening op het bouwen en slopen “voor den privaatput behoorende bij 
het perceel n° .    aan den Leidschen weg, kadastraal gemeente Catharijne 
Sectie D n°. 2190” verlenen Burgemeester en Wethouders van Utrecht 
deze onheffing tijdelijk en tot wederopzegging toe, doch uiterlijk tot 1 Juli 
1918, “onder de navolgende voorwaarden : 1°. de inrichting tot afvoer van 
den privaatput naar het gemeenteriool / openbaar water  moet zoodanig zijn 
dat alleen de vloeibare inhoud van den put door een vast rooster met 
openingen van niet meer dan één centimeter wijdte kan afvloeien en verder 
zijn ingericht overeenkomstig van wege Burgemeester en Wethouders door 
den Inspecteur over het Bouwen te geven aanwijzigingen ; 2°. het verval 
tusschen den put en het gemeenteriool moet zoodanig zijn dat geen stoffen 
uit het riool naar de woning kunnen terugvloeien ; 3°. geen privaat van dit 
perceel mag op een andere wijze dan onder 1 genoemd met het 
gemeenteriool of het openbaar water; middelijk of onmiddellijk, in verbinding 
staan.” (document “N°. 30 F. Overstorting in gemeenteriool of openbaar 
water”).
en besluiten “Aan Joh. Vermeer vergunning te verleenen om twee privaten in 
het gebouw aan den Leidscheweg  , n° (75) , kadastraal gemeente Catharijne, 
Sectie D, n°. 2190, in te richten tot waterclosets.” (document "N°. 30 F. 
Watercloset”).
1903-23 april Burgemeester en Wethouders van Utrecht verklaren “, dat 
bij onderzoek is  gebleken, dat het gebouw, gelegen aan de Leidscheweg n° 
75, kad. Gem. Catharijne Sectie D n°. 2190 overeenkomstig de bepalingen 
der verordening op het bouwen en sloopen is  ge / her / ver bouwd.”  “De 
Burgemeester, B. REIGER. De Secretaris, J. BOOL”  (document).

1903-24 april J.H.A. Smulders betrekt de woning Leidseweg 75. Hij overlijdt 
daar op 27 augustus 1928.

LEIDSEWEG 74 (Van der Grift) , 71-73 en 75 (Vermeer)
1903-29  januari  Op grond van de voordracht van Burgemeester en 
Wethouders  d.d. 23 Januari 1903, N° 70 F. besluit de Raad der gemeente 
Utrecht in haar openbare vergadering “A. met vrijstelling van de betaling der 
vergoeding vermeld in de artikelen 4d en 5c der verordening, houdende 
eenige bepalingen bij de overneming van grond, bestemd voor openbare 
straat, in acht te nemen, ter verbreeding van den Leidschenweg, I. van D.G. 
van der Grift, in eigendom over te nemen de strook grond, kad. Gem. 
Catharijne, Sectie D, N° 2210 ged.., groot +- 14 c.a. op nevensgaande 
teekening aangeduid met eene donkerblauwe kleur, II. van Joh. Vermeer in 
eigendom over te nemen de strooken grond, kad. Gem. Catharijne, Sectie D, 
N° 2188 ged. en 2190 ged., te zamen groot ± 57 c.a. op nevensgaande 
teekening aangeduid met eene donkerroode kleur, ..., B. Den Sub A 
bedoelden grond, na de overdracht aan te leggen en te bestraten als 
verhoogd voetpad en het hek, thans staande voor het perceel, kad. Gem. 
Catharijne, Sectie D, n° 2210 ged. te plaatsen op de nieuwe eigendomsgrens 
tusschen den straatweg en het aan D.G. van der Grift verblijvend gedeelte 
van dat perceel; C.  Burgemeester en Wethouders  te machtigen hierin verder 
het noodige te verrichten” (document “Afschrift”).
1903-13 februari Op grond van de brief van de Gedeputeerde Staten van 
Utrecht, d.d. 10 Februari 1903, N° 40, ..., houdende goedkeuring van het 
Raadsbesluit van  29 Januari 1903, strekkende om van D.G. van der Grift en 
van Joh: Vermeer kosteloos voor de Gemeente in eigendom over te nemen 
strooken grond van den Leidschen straatweg, besluiten Burgemeester en 
Wethouders van Utrecht ...; 2°. Afschrift van het door de Gedeputeerde 
Staten goedgekeurde Raadsbesluit toe te zenden aan D.G. v.d. Grift, aan 
Joh: Vermeer, ... (document “N° 47 F Overneming van grond).

Van genoemde woningen zijn nog geen bouwplannen aangetroffen in het 
Utrechts Archief, wel van de verbouwing van no 77 dat tegen no 75 gebouwd 
is. Niet duidelijk is  nog waar het nummer 76 'gebleven' is, wellicht een 
gebouw of een bovenwoning die via de poort bereikt werd?
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De bewoning van de huizen in het blok Leidseweg 71 t/m 77...
De huizen in het blok LW 71-73 zijn in de periode van medio juli 1902 tot 
medio februari 1903 gebouwd door Johannes Vermeer overeenkomstig de 
bouwtekening uit het jaar 1899. Bij de bouw van het blok LW71-73 werd in 
een uitpad met overbouwing voorzien. Op de foto uit 1903/1904 (die van de 
schoorsteen) blijkt dat dit uitpad bij de woning Leidseweg 71 nog heel 
functioneel was. Op de poort staat ‘Handel in Boter Kaas en Eieren Fijne 
Worst en Vetwaren’. Op het terrein achter het huis konden deze 
handelswaren opgeslagen worden en transportmiddelen gestald.

De bewonerslijst van LW 71 begint in 1909 (21 december) met de bewoner 
C.Ipenburg, die op 08 12 1911 vertrekt. Voor LW 72 begint de lijst met de 
bewoner A. De Vries, die de woning op 26 augustus  1907 betrekt. LW73 
wordt op 27 februari 1903 door E.A. van Werkhoven betrokken. Hij vertrekt 
daar op 05 05 1913. Op 26 mei 1911 betrok Willem Enklaar (overleden 26 
juli 1914) de woning LW71 met zijn jongste nog ongehuwde zoon Johan en 
zijn dochter Johanna (Anna). In mei/juni 1912 werden de drie huizen gekocht 
van Johannes Vermeer. Het blijkt vervolgens in 1914, dat de bewoners (en 
eigenares van de woningen) behoefte hadden aan wat extra woonruimte, 
meer dan aan een uitpad naar de tuin. Ik kan hierover zeggen, dat er geen 
handel meer was en er ook geen toekomstig bedrijf in de planning was. 
Willem was  71 jaar, Johan had al sinds  1904 een baan bij de Rijksmunt en 
zou bij zijn trouwen dat huis verlaten. Ook Anna had ook geen plannen in die 
richting. Op 24 april 191410  verleende B&W van Utrecht de door haar 
aangevraagde vergunning tot de gedeeltelijke vernieuwing van Leidseweg 71. 
Bij hun schrijven van 7 augustus 1914 gaven B&W de verklaring af, dat de 
vernieuwing was  gerealiseerd. De oude Willem Enklaar heeft er niet lang van 
kunnen genieten. Johan trouwde op 6 mei 1915 en verliet het huis. Hij kwam 
terug met zijn gezin op 27 juli 1921, maar nu op LW72. Tante Anna trouwde 
ook en verliet het huis en de stad Utrecht op 18 november 1921. 
Voor LW 72 staat in het adresboek de naam J. Enklaar vermeld, op LW 71 
A.G. van Loopik en LW 73 R. Withaar (ijzerhandel)
In 1951-52 is  J.H.G. Sonders  de bewoner van LW 73, hij was  al 
gepensioneerd toen en gaf pianoles aan o.a. de buurkinderen (Schulte).

Het bouwplan van LW 74 dateert van 1887 -"Plan tot het bouwen van een 
woonhuis"- op de achterzijde van het origineel staat (in spiegelbeeld op de 
kopie): "Advies  van den Inspecteur v/h bouwen, 8 juli 1887 en een 
handtekening. Op 16 januari 1901 wordt een "plan voor het veranderen van 

een huis  . . ." ingediend waarbij de boven- en benedenwoning bij elkaar 
worden getrokken. In 1902 was D.G. v.d. Grift de bewoner (3?). 
In 1914 is een verbouwingsplan getekend voor dhr. Wilh. Müller waarbij de 
gevel van de kamer naar voren wordt verplaatst, het strookje tuin vervalt dan. 
Zo goed als  zeker niet gerealiseerd, zie 1925. Op de tekening is  sprake van 
Leidsche straatweg, geen nummer.
In 1925 wordt opnieuw een plan voor eenzelfde verbouwing ingediend (het 
huisnummer is dan 74), deze keer met de 'schuine' muur zoals  het nu nog is, 
ontwerp van architect B. Oosterom. De uitbouw omvat ook dan alleen de 
begane grond. Volgens het adresboek uit 1925 is  W. Müller chef de bureau 
bij de SHV nog steeds de bewoner.
In 1929 wordt vergunning verleend (tekening van april 1927) voor een door de 
bouwkundige J. Schuyt ingediend plan waarbij de verdieping (voorgevel) 
eveneens  wordt uitgebreid en op zolder komen twee dakkapellen. Uit het 
bijschrift op de tekening is  W. Müller nog steeds de bewoner. Zo is de 
toestand van de gevel ontstaan zoals die in de jaren '50 was en en eigenlijk 
nog is. In 1949 (wie is  dan de eigenaar/bewoner?) wordt deze woning op de 
veiling te koop aangeboden en makelaar van Deyl verwerft het voor 
ƒ20.000,-. Op 30 oktober 1949 wordt het overgedragen aan H.E. Schulte. Na 
zijn overlijden in 1967 blijft zijn echtgenote er tot ±1985 wonen, dan wordt het 
verkocht aan de fam. Peetoom. Als  ik het in 2006 bezoek blijkt het nagenoeg 
onherken-baar verbouwd te zijn, uit de foto's  bleek het aardig verwaarloosd 
te zijn geweest. In 2014 is het opnieuw verkocht aan?. 

LW 75 begint met J.H.A. Smulders, de vader van Mevrouw Smulders. Dit 
was op 24 april 1903 en hij was de eerste bewoner. Bij LW 77 wordt alleen 
vermeld dat het een Magazijn en reparatie inrichting voor rijwielen was. De 
eerste bewoners op de bewonerslijsten van LW 79 en LW 80 hebben hun 
intrek op resp. 18 10 1909 (Wilhelm Müller, hij verhuisde in 1914 naar LW74) 
en 25 10 1909 (H.J.F. Smulders,verhuisde in 1913 naar LW 83)**. Het 
bouwplan is uit 1911
In 1914 wordt t.n.v. Jos Smulders een berging achter no 77 verbouwd. (*)Het 
adresboek van 1925: op LW 76-77 K. de Vos, Rijwiel- en motorhandel 
vermeld en op LW 75 J.H.A. Smulders. Op no LW 77 staat tevens M.J. 
Zwijnenburg onderwijzer vermeld.
In het adresboek van 1951-52 staat LW 75 op naam van C. Smulders.
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Hieronder eerst nog het verbouwingsplan van no 77 waarop de 
scheidingsmuur met no 75 te zien is. 

De woningen Leidseweg 66 t/m 89 en 78 t/m 82 zijn al ingetekend op een 
situatie-tekening waarop de Beetwortelsuikerfabriek nog voorkomt, deze 
tekening is gemaakt t.b.v. de bouw van de woningen Leidseweg 66 t/m 89.
Hierna laten we de in het Utrechts  Archief aangetroffen gevels  zien. De 
bouwjaren van de no's 66 t/m 70 zijn nog niet duidelijk. 

Het blok t/m no 66 in 1910 zoals het 
vanaf de Leidsekade  te zien is, in 
1924 is er een broodwinkeltje van de 
Lubro tegenaan gebouwd totdat er in 
1933 de woning 66A gebouwd werd.

Hoe de stad Utrecht zich ontwikkelde 
vanaf 1855 rondom 'onze' lokatie kun 
je op deze11 youtube film zien!
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Links de woningen no 66 t/m 70 gebouwd tussen 1903 en 1908. De 
hoekwoning no 66a is van 1933. Er onder aansluitend no 71 t/m 75 waarop 
nog net de poort te zien is van no 77. De foto waar het allemaal mee begon! 
Er is ook een foto uit 190812  vanaf de Leidseweg naar de Leidsekade 
genomen waarop de watertoren Riouwstraat en molens Bijgeval en de Ster!

Dan is er van de woningen 78 t/m 82 wel een bouwtekening aangetroffen.
We steken nu de Paul Krügerstraat over13: de no 's Leidseweg 83 t/m 85, dan 
een 'gat' (no 86) en de zijgevel van no 89 bis. De no's 87 en 88 bestaan niet 
(Bestemmingsplan 2001). Tenslotte het laatste blok met de no's 89 naast de 
inmiddels ook gebouwde Rijksmunt. 
De ligging van alles is te zien op  de samengevoegde situatietekeningen vanaf 
1871. Let op  de contouren van de gesloopte Beetwortelsuikerfabriek en het 
rondje dat de plaats van de schoorsteen aangeeft. Gestippeld zijn de 
voorgevelrooilijnen van de Paul Krügerstraat met het blok no 2-4 uit 1916. Op 
no 2 zijn in 1938 mijn ouders (Ed. Schulte) gaan wonen toen zij van 
Amsterdam naar Utrecht verhuisden na zijn vaste aanstelling bij de PUEM.
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Het lijkt me aardig ook de waterstaatsgeschiedenis van de omgeving te 
beschrijven zoals die parallel loopt aan de ontwikkeling van de Molenlokatie! 
De jaartallen staan op  de linker-as van de uit Topotijdreis afkomstige 
afbeeldingen. In 1891 werd het Merwedekanaal geopend en was er nabij de 
Keulsekade een enkele sluis waarover een ophaalbrug lag, die er nu in 
vastgelaste toestand nog ligt. Tevens is de bocht in de Everthard Meysterlaan 

verklaard uit de ligging van een oude landweg, net als de Lessinglaan en de 
Mozartlaan al te zien zijn. Ook de ligging van de SOL (Cereol), net ten 
noorden van de sluis is zo verklaard. Op  de kaart van 1922 worden de 2e 
sluis en de Rijksmunt voor het eerst aangegeven. Zo wordt ook het 

"industriegebied" in ontwikkeling langs het Merwedekanaal zichtbaar, net als 
de omgeving van de Croeselaan en het NS station! Opeens ligt er ook de wijk 
Lombok met de Kanaalstraat. Zo is de onderlegger voor het leven na WOII in 
de jaren '50 al zichtbaar. Oog in Al moet dan nog aangelegd worden, maar de 
contouren zijn op deze kaartjes al zichtbaar.
De  Leidseweg als uitvalsweg loopt nu dus over de draaibrug. Heel veel auto 

verkeer was er nog niet en op  de brug reed het verkeer nog beide kanten uit.      
Dat bleef totdat de Paul Krügerbrug in 1947 geopend werd. Vanf dat moment 
werd het verkeer uit westelijke richting omgeleid via de Kanaalweg en de 
Muntkade. Let op het begin van de industrialisatie langs het kanaal.
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Beeld van het 'kruisend' verkeer bij de Muntbrug in 1935 waarbij het 
scheepvaartverkeer van Amsterdam naar Duitsland volledig langs dit 
knooppunt kwam en hieronder de Sojafabriek S.O.L. in 1948.

Zo ziet de omgeving er uit kort voor WO  II op een luchtfoto van ± 1940 met de 
Paul Krügerbrug nog in aanleg en het Suikerterrein in zijn volle omvang! 
Onderaan de witte zandvlek is het beroemde 'pishuisje' te zien, vermoedelijk 
het restant van een oefenruimte voor gasmaskers. In dit gebied zullen in de 
jaren '50 de meeste veranderingen zichtbaar worden met de bouw van de 
Jaarbeursgebouwen, de aanleg van de Graadt van Roggenweg met de flats 
er langs en uiteindelijk de sloop van de Hojel kazerne. 
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Bovenaan het Veemarktterrein en de gebouwen van de veemarkt. De 
Jaarbeurs aan de Croeselaan in 1949. Het 'omrij tracé' van de Muntbrug 
tekent zich duidelijk af in het wegdek van de Kanaalweg en de brug. 

Voor het zover zou komen eerst nog een blik in het verleden want voor dit 
gebied zijn vele plannen geweest blijkt uit oude kaarten en het Utrechts 
Nieuwsblad. In 1922 werd er nog een plan getekend om op  de plaats van de 
LW 67-68 een bioscoop  te bouwen, de entree komt in de plaats van beide 
woningen. In 1924  dacht men nog over los- en laadplaatsen voor de 
Spoorwegen en in 1950 heel even over een zwembad, dat zou wat geweest 
zijn!

Later zal de Koningsbergerstraat op  de J.P. Coenstraat aansluiten met aan de 
oostkant het Chr. Lyceum (1955) en zal tenslotte de PABO (1984) het laatste 
restje Suikerterrein opsnoepen en daarvoor zelfs een stuk van 'onze' (no 74) 
tuin opslokken. 
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jaartal gebeurtenis
1842
1852
1862
1862
1864
1864
1871
1871
1871
1880
1881

1882-91
1885
1896
1887
1887
1888

1888-97
1895
1896
1897
1998
1900

1900-06
1901
1902
1903
1903
1903
1904
1906
1906
1907
1908
1908

Jan Oostveen koopt terrein t.b.v. de oprichting van een Oliemolen
Jan Oostveen koopt tweede terrein (bezwaar tegen oprichting molen>hek)
Weduwe Blank verkoopt molen De Vrede, zij verklaarde dat Blank de gebouwen had opgericht
Overwijn en Berkesteijn zijn de nieuwe eigenaren
Boedelscheiding; Overwijn is nu eigenaar van molen De Vrede
tekening van Gijsbertus Craeijvanger (penseel in kleur) van molen De Vrede
Kadastrale kaart ven het Molencomplex
Kadastrale kaart van Beetwortelsuikerfabriek sluit aan op het Molencomplex
Oprichting Beetwortelsuikerfabriek, eerste bietencampagne
Overwijn koopt een locomobiel bij de molen
Overwijn koop een stoommachine (met een schoorsteen dus!)
graven Merwedekanaal tot opening in 1891 met 1e sluis.
Molen de Vrede brandt af.
verbouwingen Beetwortelsuikerfabriek tot 1901
plan tot bouwen woning Leidseweg 74
aanleg Muntbrug 
landhoofden Abel Tasmanbrug
periode waarin de 1e foto Leidserijn gemaakt moet zijn
woning Leidseweg 77 langs pad naar Beetwortelsuikerfabriek
Situatietekening verbouwingen Beetwortelsuikerfabriek
J.P. Coenbrug
verbouwingen Beetwortelsuikerfabriek
nieuwe schoorsteen Beetwortelsuikerfabriek
periode waarin de 2e foto Leidserijn gemaakt moet zijn
Verbouwing pand Leidseweg 74: dubbele bewoning wordt één woning 
vermoedelijk jaar van de foto huizen Leidseweg
Verbouwing Leidseweg 77: overbouwing pad > poort
plan tot bouwen woning Leidseweg 75 voor J.H.A. Smulders (†1928)
Johannes Vermeer gaat de woningen Leidseweg 71-73 bouwen
opening 2e sluis met basculebrug
Abel Tasmanbrug geopend
Situatietekening Beetwortelsuikerfabriek met aanduiding Merwedekanaal
Laatste campagne Beetwortelsuikerfabriek; sluiting.
terrein wordt verkocht/overgedragen aan het Rijk
bouw woningen Leidseweg 78-82 ?

jaartal gebeurtenis
1908
1908
1911
1911
1911
1913
1916
1920
1921
1947
1953
1954
1955

start bouw Rijksmunt ??
bouw Sojafabriek SOL (Cereol) 
bouwaanvraag woning Leidseweg 83
opening Rijksmunt
benedenhuis en twee bovenhuizen Leidseweg 89
bouwaanvraag woning Leidseweg 84
bouwplan Krügerstraat 2-4
bouwtekening woningen Leidseweg 85 en 86
bouw woningen Leidseweg 85
Opening Paul Krugerbrug (later na verbouwing Sowetobrug)
Graadt van Roggenweg geopend
Eerste steenlegging Christelijk Lyceum
Opening Christelijk Lyceum
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Noten:!
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1 de poort uiterst rechts op de foto is ontstaan nadat in 1903 het bestaande winkelpand 
no 77 werd vergroot tot over het pad naar achteren waardoor de poort ontstond.
2 Grote Historsche Atlas van Nederland schaal 1:50.000 blad 59 (31-IV) verkend in 
1849.
3 Info Kees Volkers uit ? dit ondertzoek is nog niet afgerond. 
4 "Tekst 27" uit W.A.G. Perks, Zes eeuwen molens in Utrecht, uitgave Spectrum, 1974
5 zie ook Oud-Utrecht, 38e jaargang nummer 1, januari 1965.
6 ibidem
7 ibidem; In het Rijksmonumentenregsiter staat dat de Rijksmunt tussen 1903 en 1911 
gebouwd is, tja als je het ruim neemt ...
8 STIF: Stichting Fabrieksschoorstenen. "Fabrieksschoorstenen in Nederland, A. 
Barnard, Hardenberg, 2017. Zie register op pag. 432. 
9 In het Rijksmonumentenregister staat voor het bouwjaar 1885-1886 vermeld. Dit kan 
dus niet juist zijn immers op deze foto waarop de schoorsteen van 1900 te zien is, is 
nog geen sprake van de (opbouw) van de ophaalbrug ..! 
10 Informatie uit de digitale bouwdossiers UtrArch: -verouderde link-
De aanvraag staat op naam van Mej. J. Enklaar. Van LW 71-73 komt in de digitale 
bouwdossiers verder niets voor.
11 https://www.youtube.com/watch?v=kjG2qFHZmrY (voor de 'papieren' versie)
12 Catalogusno 810494 http://hetutrechtsarchief.nl/beeldmateriaal/detail/
848b7644-099d-5cbb-8f22-55d7d83c02a5/media/6fbb1b04-
f08c-1b6a-6e83-43b09136efef?
mode=detail&view=horizontal&q=bijgeval&rows=1&page=38&sort=order_s_dateringla
atst%20asc
13 Catalogusno 61276...http://hetutrechtsarchief.nl/beeldmateriaal/detail/
21bc8274-0b33-5fa3-a3e6-9d03875486ef/media/736e1181-7220-
a55c-4bd0-48ada2ba2278?
mode=detail&view=horizontal&q=61276&rows=1&page=1&sort=order_s_dateringlaats
t%20asc

https://www.youtube.com/watch?v=kjG2qFHZmrY
https://www.youtube.com/watch?v=kjG2qFHZmrY
http://hetutrechtsarchief.nl/beeldmateriaal/detail/848b7644-099d-5cbb-8f22-55d7d83c02a5/media/6fbb1b04-f08c-1b6a-6e83-43b09136efef?mode=detail&view=horizontal&q=bijgeval&rows=1&page=38&sort=order_s_dateringlaatst%20asc
http://hetutrechtsarchief.nl/beeldmateriaal/detail/848b7644-099d-5cbb-8f22-55d7d83c02a5/media/6fbb1b04-f08c-1b6a-6e83-43b09136efef?mode=detail&view=horizontal&q=bijgeval&rows=1&page=38&sort=order_s_dateringlaatst%20asc
http://hetutrechtsarchief.nl/beeldmateriaal/detail/848b7644-099d-5cbb-8f22-55d7d83c02a5/media/6fbb1b04-f08c-1b6a-6e83-43b09136efef?mode=detail&view=horizontal&q=bijgeval&rows=1&page=38&sort=order_s_dateringlaatst%20asc
http://hetutrechtsarchief.nl/beeldmateriaal/detail/848b7644-099d-5cbb-8f22-55d7d83c02a5/media/6fbb1b04-f08c-1b6a-6e83-43b09136efef?mode=detail&view=horizontal&q=bijgeval&rows=1&page=38&sort=order_s_dateringlaatst%20asc
http://hetutrechtsarchief.nl/beeldmateriaal/detail/848b7644-099d-5cbb-8f22-55d7d83c02a5/media/6fbb1b04-f08c-1b6a-6e83-43b09136efef?mode=detail&view=horizontal&q=bijgeval&rows=1&page=38&sort=order_s_dateringlaatst%20asc
http://hetutrechtsarchief.nl/beeldmateriaal/detail/848b7644-099d-5cbb-8f22-55d7d83c02a5/media/6fbb1b04-f08c-1b6a-6e83-43b09136efef?mode=detail&view=horizontal&q=bijgeval&rows=1&page=38&sort=order_s_dateringlaatst%20asc
http://hetutrechtsarchief.nl/beeldmateriaal/detail/848b7644-099d-5cbb-8f22-55d7d83c02a5/media/6fbb1b04-f08c-1b6a-6e83-43b09136efef?mode=detail&view=horizontal&q=bijgeval&rows=1&page=38&sort=order_s_dateringlaatst%20asc
http://hetutrechtsarchief.nl/beeldmateriaal/detail/848b7644-099d-5cbb-8f22-55d7d83c02a5/media/6fbb1b04-f08c-1b6a-6e83-43b09136efef?mode=detail&view=horizontal&q=bijgeval&rows=1&page=38&sort=order_s_dateringlaatst%20asc
http://hetutrechtsarchief.nl/beeldmateriaal/detail/848b7644-099d-5cbb-8f22-55d7d83c02a5/media/6fbb1b04-f08c-1b6a-6e83-43b09136efef?mode=detail&view=horizontal&q=bijgeval&rows=1&page=38&sort=order_s_dateringlaatst%20asc
http://hetutrechtsarchief.nl/beeldmateriaal/detail/848b7644-099d-5cbb-8f22-55d7d83c02a5/media/6fbb1b04-f08c-1b6a-6e83-43b09136efef?mode=detail&view=horizontal&q=bijgeval&rows=1&page=38&sort=order_s_dateringlaatst%20asc
http://hetutrechtsarchief.nl/beeldmateriaal/detail/21bc8274-0b33-5fa3-a3e6-9d03875486ef/media/736e1181-7220-a55c-4bd0-48ada2ba2278?mode=detail&view=horizontal&q=61276&rows=1&page=1&sort=order_s_dateringlaatst%20asc
http://hetutrechtsarchief.nl/beeldmateriaal/detail/21bc8274-0b33-5fa3-a3e6-9d03875486ef/media/736e1181-7220-a55c-4bd0-48ada2ba2278?mode=detail&view=horizontal&q=61276&rows=1&page=1&sort=order_s_dateringlaatst%20asc
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