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VOORWOORD

Voor U ligt het rapport betreffende de gemeente Harmelen van het
Monumenten Inventarisatie Project in de provincie Utrecht. Mede
dankzij de inbreng van de gemeente Harmelen en vele van haar
inwoners treft U in dit rapport een schat aan gegevens over
gebouwen, gebieden en andere cultuurhistorisch waardevolle
elementen aan.
Het Monumenten Inventarisatie Project is een initiatief van
de rijksoverheid om binnen een korte periode (1987-1992) een
landelijk overzicht te verkrijgen van de jongere bouwkunst en
stedebouw tussen 1850 en 1940. De uitvoering van dit project is
in handen gelegd van de provincies en de vier grote steden. De
Provincie Utrecht heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan
het M.I.P. door ook de oudere bouwkunst van vóór 1850 te inventariseren volgens de standaard-methodiek. Op deze wijze kan een
complete en geautomatiseerde databank van alle cultuurhistorisch
waardevolle elementen opgebouwd worden.
De breed opgezette inventarisatie per gemeente dient als
basis voor een nadere selectie ten behoeve van plaatsing op de
rijksmonumentenlijst, een procedure die na 1992 zal gaan plaats
vinden.
In meer algemene zin vormt het M.I.P. een uitgangspunt voor
het beleid van de drie overheden ten aanzien van monumentenzorg,
stadsvernieuwing en ruimtelijke ordening. Het kan dienen als
materiaal voor publicaties in zowel toeristische als wetenschappelijke sfeer. Zeker niet in de laatste plaats kan dit onderzoek
bijdragen aan de kennis van en de waardering voor ons cultureel
erfgoed.

mr D. H. Kok
Lid van Gedeputeerde Staten van
Utrecht
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VERANTWOORDING

Dit rapport verschijnt in het kader van het Monumenten Inventarisatie Project in de provincie Utrecht. Het betreft de gemeente
Harmelen, die deel uitmaakt van het inventarisatie-gebied
'Veenweidegebied'.
De opzet, indeling en gevolgde methodiek zijn in globale zin
conform de richtlijnen, die door de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg zijn opgesteld. Op enkele punten is er sprake van
een aanvulling of uitbreiding. Zo is er relatief meer aandacht
besteed aan de occupatie en de ruimtelijke ontwikkeling in de
periode vóór 1850. Een vergelijkbare uitbreiding betreft de
objectinventarisatie zelf. De inventarisatie behelst ook de
beschrijving en documentatie van cultuurhistorisch waardevolle
objecten uit de periode vóór 1850, inclusief de reeds beschermde
monumenten.
Het rapport bestaat uit twee delen: deel A geeft een beschrijving
van de historisch-ruimtelijke ontwikkeling in drie perioden (vóór
1850, 1850-1940, 1940-heden) en deel B bevat de eigenlijke inventarisatie. Hoofdmoot van deel B vormt de objectinventarisatie.
Daaraan voorafgaand worden achtereenvolgens beschreven de stedebouwkundige typologie, de gebieden met bijzondere waarden, de
archeologische terreinen (volgens opgave R.O.B.), de historischlandschappelijke elementen en de bouwkundige typologie.
Als bijlage treft U aan een alfabetische adressenlijst van alle
opgenomen objecten, zowel die van vóór 1850 als die uit de
periode 1850-1940, inclusief de reeds beschermde rijksmonumenten.
Bij ieder adres is het bouwtype vermeld alsmede een voorselectie
in drie categorieën. Op basis van een aantal criteria is aan het
MIP deze nadere selectie toegevoegd om binnen de brede inventarisatie een gedifferentieerd monumentenbeleid te kunnen voeren:
categorie 1 bevat de meest waardevolle panden en kan een
uitgangspunt zijn voor de selectie op rijksniveau. Tevens zijn
dit de potentiële gemeentelijke monumenten, die aangevuld kunnen
worden met objecten uit categorie 2, zeker wanneer deze zich in
gebieden met "bijzondere waarden" bevinden. Categorie 3 zijn
objecten die enige cultuur-historische waarde bezitten en van
ondersteunende betekenis zijn, met name binnen de genoemde
gebieden. Deze objecten zijn niet "zwaar" genoeg voor een
stringente bescherming maar dienen eerder betrokken te worden bij
het ruimtelijkordeningsbeleid en het welstandstoezicht.

Drs. R.K.M. Blijdenstijn,
Projectleider MIP,
Provincie Utrecht.

DEEL A

BESCHRIJVING VAN DE HISTORISCH-RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

1 INLEIDING

De gemeente Harmelen ligt in het westen van de Provincie Utrecht.
In het noorden grenst Harmelen aan Breukelen, in het oosten aan
de gemeente Vleuten-De Meern, in het zuiden aan de gemeente
Montfoort en in het oosten aan de gemeente Woerden.
De gemeente heeft een oppervlakte van 2369 ha. Per 1 januari 1991
bedroeg het aantal inwoners 7.777.
Binnen het kader van het MIP maakt de gemeente deel uit van de
regio "Veenweide gebied".
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Afb. 1 Gebiedsindeling Monumenten Inventarisatie Project
provincie Utrecht.
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2 BODEMGESTELDHEID EN AFWATERING
Bodemgesteldheid
De meest bepalende periode voor de bodemgesteldheid van het
Veenweidegebied is het Holoceen geweest. In deze periode werd het
dekzand dat in de laatse ijstijd was gevormd, nog regelmatig door
zeewater overstroomd. Tegelijkertijd kregen rivieren een vastere
bedding en de begroeiing werd dichter. Door de stijgende
zeespiegel werd de grondwaterspiegel hoger wat tot gevolg had dat
onder deze omstandigheden een (basis-)veen vormde.
Nadat 500 jaar geleden een strandwal was gevormd, ter plekke van
de huidige nederlandse kust, ontstond achter deze wal een
waddengebied waarin zand en klei werden afgezet. Rond 100 voor
christus stagneerde de steiging van de zeespiegel, waarna achter
de strandwal opnieuw veen werd gevormd. Plaatselijk hebben
rivieren door overstromingen weer klei op dit veen afgezet. Bij
grondboring nabij huize Harmelen in 1933 werd geconstateerd dat
de eerste veen op een diepte van 35 meter ligt en de tweede laag
op een diepte van 6 meter.

Bron: o«c»oriologi«ch« kaart van Madarland
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Afb. 2 De fysische geografie van Harmelen en omstreken
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De oude Rijn, die de gemeente Harmelen doorsnijdt, was samen met
de Vecht in de ontstaansgeschiedenis van het Veenweidegebied een
belangrijke factoor. Doordat de rivierbeddingen in de loop van de
eeuwen steeds veranderden zijn nu in het landschap nog steeds
oude overwallen te herkennen. Daar deze oeverwallen uit zand en
klei zijn opgebouwd zijn ze minder ingeklonken dan de omringende
gronden. Deze oeverwallen zijn ook in de gemeente Harmelen terug
te vinden. De oorspronkelijke vegetatie op de oeverwallen bestond
uit loofbos, terwijl tegenwoordig de grond gevarieerd gebruikt
wordt.
Afwatering
De Oude en Leidse Rijn zorgde voor een natuurlijke afwatering van
het gebied. Nadat het gebied ontgonnen was, werd het overtollige
water via de kavelsloten en weteringen in de Oude en Leidse Rijn
afgevoerd. In de eeuwen daarna klonk de bodem in, waardoor het
overtollige water niet meer op een natuurlijke wijze weg kon. Men
werd genoodzaakt het water door middel van windmolens uit de
polders te malen. Dit gebeurde vanaf de 15e eeuw.
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3 OCCUPATIE EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING TOT 1850

3.1 Vroege bewoning
Het in hoofdstuk twee beschreven veenlandschap leende zich slecht
voor bewoning. De eerste sporen dat de mens zich in deze streken
ophield, dateren voor de komst van de Romeinen. De archeologische
vondsten die uit deze periode stammen zijn bij de De Meern
gevonden.
De Romeinen kozen in 47 a.d. de Oude en Kromme Rijn als grens.
Langs de rivier worden verschillende Castella aangelegd. Uit deze
periode zijn twee bodemvondsten bekend, namelijk uit Woerden en
De Meern. Er zijn geen aanwijzingen dat op het huidige grondgebied van Harmelen ook een dergelijke castella gestaan heeft.
Rond 330 a.d. trokken de Romeinen, onder druk van de invallende
Friezen en Franken zich terug. Tegelijkertijd steeg de zeespiegel
(transgressie) waardoor de waterhuishouding van het gebied
verslechterde, met als gevolg dat permanente bewoning niet
mogelijk was.
Na de transgressie werden de oeverwallen in het gebied bewoond
door zowel Friezen als Franken, die deze als landbouwgronden
bewerkten. Op bredere oeverwallen, zoals het gedeelte wat
tegenwoordig het Oude Land wordt genoemd, ontstonden door deze
bewerking onregelmatige blokverkavelingen. Vanaf 689 kregen de
Franken vaste voet in het gebied ten zuiden van de Oude Rijn. Ten
noorden daarvan, in Nifterlake, behielden de Friezen tot 734 hun
overwicht.
Over de frankische tijd valt weinig te melden. In de literatuur
wordt melding gemaakt dat ter hoogte van het kasteel Harmelen een
vroonhof gestaan zou hebben, maar bewijzen daarvoor zijn nooit
gevonden. Het is wel aannemelijk dat op de brede oeverwal het
"Oude Land" een nederzetting geweest is. Over de omvang en vorm
daarvan valt in dit stadium niets te zeggen.
De ontstaansgeschiedenis van het kasteel Harmelen, later huize
Harmelen, is voor een groot deel in nevelen gehuld. De huidige
verschijningsvorm van het huis, stammend uit 1950 naar ontwerp
van de Utrechtse architect Schulte, is voor een deel gebouwd op
oude funderingen van een woontoren. De muren van deze woontoren
hebben een afmeting van 12,5 x 9,5 meter en hadden een dikte van
2 meter. De funderingen stammen uit de 12e eeuw. Tussen 1300 en
1400 volgden uitbreidingen waardoor uiteindelijk een carré-vormig
kasteel ontstond. In deze periode is het geslacht van Zuylen
eigenaar van het kasteel. In 1536, nadat het kasteel al twee maal
verwoest is geweest, wordt het door de Staten van Utrecht als
ridderhofstad erkend.

3.2 Ontginning
Zoals hierboven is vermeld woonden de eerste bewoners na het
vertrek van de Romeinen op de oeverwallen en gebruikten de grond
voor landbouw doeleinden.
Omstreeks het jaar 1000 begon men met de ontginning van het
woeste land. Dit gebeurde voornamelijk in opdracht van de
bisschoppen van Utrecht die dit werk door derden lieten
uitvoeren. In dezelfde periode veranderde ook de waterhuishouding
12

van het gebied. De aanvoer van het water door de Kromme en Oude
Rijn verminderde doordat op natuurlijke wijze de Lek meer water
te verwerken kreeg. In 1122 werd de Kromme Rijn bij Wijk bij
Duurstede afgedamd waarmee deze rivier gereduceerd werd tot een
kleine waterloop. Intussen gingen de ontginningen op steeds
grotere schaal verder. De regulatie van deze ontginningen werden
geleid door de grondeigenaren; de keizer (van het Heilige Roomse
Rijk, waartoe de Nederlanden in deze tijd onder vielen), graven
en bisschoppen. Zij gaven het recht op ontginnig aan een persoon,
nadat een vaste koopsom was betaald. Dergelijke overeenkomsten
werden "cope" genoemd. Plaatsnamen die eindigen op -cop, -kop of
-koop verwijzen hiernaar. In de gemeente Harmelen vinden we
ondermeer de polders Reyerskop en Gerverskop die hiernaar
verwijzen.
Bij de ontginning van een "cope" ging men als volgt te werk.
Vanaf de ontginningsbasis, meestal een natuurlijke of gegraven
waterloop, werd een stelsel van evenwijdige sloten gegraven met
een tussenruimte van 30 roeden (ongeveer 115 meter). De diepte
van deze strookvormige kavels stond meestal vast, namelijk rond
de 1250 meter. Boerderijen werden aan de kop van de kavels, langs
de wetering of natuurlijke waterloop geplaatst, die tevens als
waterweg dienst kon doen. Zo ontstond de karakteristieke
lintbebouwing zoals we die aan de Gerverskop, Reyerskop en langs
de Leidse Rijn nog kunnen herkennen.
Vanaf het einde der 14e eeuw ontwaterde het ontgonnen gebied niet
meer op natuurlijke wijze, als gevolg van het inklinken van de
bodem. Men was genoodzaakt molens te bouwen om het overtollige
water uit de polders te pompen. Daarnaast zien we dat de brede
kavels van 115 meter door nieuw gegraven kavelsloten in twee of
drie delen opgedeeld werd. Op deze manier kon het land ook beter
droog worden gehouden. Pas bij de invoering van de stoomgemalen
in de tweede helft van de 19e eeuw kon men de kavels weer breder
maken. Van de 5 windmolens die nog op kaarten van rond 1850 in
Harmelen voorkomen zijn thans allen verdwenen (zie: Grote
Historische Atlas van Nederland). Twee daarvan zijn in de tweede
helft van de 19e eeuw vervangen door een stoomgemaal
(Utrechtseweg 1 en Gerverskop 5 ) .

Afb. 3 Ontginningswij ze langs de Leidse en Oude Rijn
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3.3
3.3.1

GRONDGEBRUIK
Agrarisch grondgebruik

Akkerbouw was vanaf het begin van de ontginningen de belangrijkste bron van bestaan. Men verbouwde op de oeverwallen diverse
soorten granen; tarwe, rogge, gerst en haver. De nieuw ongonnen
kavelstroken werden in de meeste gevallen ook voor akkerbouw
gebruikt. Producten die hierop verbouwd werden waren haver,
rogge, gerst en boekweit.
Door ontwatering van het veen trad oxydatie op en klonk daardoor
in. Het gevolg hiervan was dat het maaiveld daalde en de
ontwatering problemen begon op te leveren waardoor akkerbouw niet
meer tot de mogelijkheden behoorde en daarom men gedwongen werd
op veeteelt over te schakelen. Om in de behoefte aan hout te
kunnen voorzien, werden grienden en geriefbosjes aangelegd.
In een bron uit 1759 wordt over Harmelen vermeld dat de
"hooftneering" niet eenduidig is, maar dat het maken van kaas en
boter wel heel vaak voorkomt. Naast de weidegronden voor de
veeteelt komen ook boomakkers, hennipakkers en griendlanden voor.
3.3.2 Overig grondgebruik
In dezelfde tijd dat in het noordelijk deel van het Veenwijdegebied turf (veen) werd afgegraven, werden op de oude oeverwallen
in de omgeving van de Oude Rijn klei afgegraven die men gebruikte
voor de productie van baksteen en dakpannen. In de 16e eeuw werd
men in de steden door strengere brandvoorschriften gedwongen
voortaan de huizen in steen te bouwen waardoor de vraag naar
baksteen enorm toenam.
Het land waar de afgezette klei zich bevond werd afgegraven door
een steenbakker of tichelaar. Nadat de klei was verwijderd was
het land niet meer geschikt voor landbouw. Deze gronden werden
daarom bebost. In Harmelen vinden we tussen de Breudijk en de
Appellaan zo'n gebied. Het huidige Vijverbos is een restant
daarvan.
De geschiedenis van het Vijverbos gaat terug tot 1717 wanneer
voor het gebied een zogenaamd "kleicontract" wordt afgegeven. In
het contract was een bepaling opgenomen waarin de tichelaar was
verplicht het afgegraven gebied weer toe te maken, id est; het
terug brengen van een bovenlaag zodat het weer in cultuur genomen
kon worden. Ondanks deze voorschriften gebeurde het toemaken vaak
onvoldoende, of bleek dat de toegemaakte gronden toch nog uiteindelijk te laag (en te nat) waren om ze voor landbouw doeleinden
te kunnen gebruiken.
In de 19e eeuw was het Vijverbos de jachtplaats van huize Harmelen. In 1952 werd het door de Stichting het Utrechts Landschap gekocht en geldt tegenwoordig als een uniek natuurgebied.
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bos. aangelegd op ie diep afgeticheld land

Grondgebruik langs de Oude Rijn. Op de afgetichelde delen
is bos aangeplant

3.4 INFRASTRUCTUUR
3.4.1 Landwegen
In de Mideleeuwen en nog lang daarna vond het meeste vervoer
plaats over water. De oudste paden lagen langs deze waterwegen en
zijn in vele gevallen nu nog te herkennen als zand- en jaagpaden.
De Breudijk is één van de oudste wegen die in de gemeente
Harmelen ligt. De weg loopt ten noorden van de Vleutense Rijn op
een oude stroomrug naar de Haar, vanwaar zij in de richting van
Putkop gaat. In de Middeleeuwen vinden we de dijk terug onder de
naam Broidijk en Broedijk.
Harmelen lag aan de belangrijke interregionale route van Utrecht
naar Leiden, waarvoor in 1663 een trekpad ten behoeve van de
trekschuit werd aangelegd. Als later, vanaf de 19e eeuw het
vervoer over land belangrijker wordt, verbreedt men de bestaande
trek-, zand- en jaagpaden. In 1828 werd de huidige Utrechtsestraatweg langs de Leidse Rijn bestraat. Rond deze tijd verbond
een diligence de steden Utrecht en Den Haag met elkaar die van
deze bestraatte wegen gebruik maakte.
15

3.4.2 Waterwegen
Ten behoeve van de scheepvaart werd rond 1385 een groot deel van
de Leidse Rijn gegraven. De Oude Rijn had een te grillige loop en
was dermate verzand en dichtgeslibt waardoor scheepvaart niet
meer mogelijk was. De Leidse Rijn loopt in een vrijwel rechte
lijn tussen Utrecht en Harmelen. Ten westen van Harmelen gaat de
Leidse Rijn over in de Oude Rijn. De oorspronkelijke loop van de
Oude Rijn ten westen van Harmelen, tegenwoordig de Vleutense Rijn
genaamd, stroomt door de dorpskern van Vleuten, langs de toren
Den Ham, en buigt ten zuiden van kasteel de Haar in de richting
van de gemeente Harmelen. Stromend langs de Joncheerelaan mondt
de rivier even ten noorden van de dorpskern uit in de Leidse
Rijn.
Vanaf de 17e eeuw bestaan trekschuit verbindingen met Amsterdam
(lx per week) en Utrecht (3x per week).

3.5 NEDERZETTINGEN
3.5.1 Het dorp Harmelen
Een bron uit 1759 vermeldt dat het dorp Harmelen of Hermeien 635
inwoners telt en is samengesteld uit 6 heerlijkheden, waarvan
drie onder 't Sticht vallen (Hermeien, Haanwijk en Hermelerweert)
en drie onder de Provincie Holland (Indijk, Breudijk en
Gerverskop). De grens tussen 't Sticht en Holland liep dus door
het dorp. De geschiedenis vermeldt tevens vele twisten tussen
beide landsdelen. De vele oorlogen en plundertochten hebben
uiteindelijkgeleid tot de sloop van het oude kasteel in Harmelen
geleid (1482). Het kasteel dat hierna werd gebouwd, is in 1536
als ridderhofstad erkend.
In 1795, nadat de franse troepen de Republiek hadden bezet, werd
een eind gemaakt aan oude feodale instellingen. De heerlijkheden
werden afgeschaft en omgevormd in gemeenten.
In 1815 telt de gemeente 1499 inwoners en bestaat naast de kern
Harmelen uit de volgende gehuchten: Harmelerwaard, Veldhuyzen,
Reyerskop, Indijk, Breudijk, Gerverskop en Teckop. In 1820 wordt
de grens tussen 't Sticht en Holland naar het westen verlegd,
waarmee de geschillen definitief tot het verleden behoorde. In
het jaar 1857 werd de huidige gemeentegrens vastgesteld.
Behoudens kleine veranderingen is deze tot op de dag van vandaag
hetzelfde gebleven.

3.5.2 Verspreide bebouwing
Kastelen
In de gemeente Harmelen stonden twee kastelen: huize Harmelen,
waarvan slechts de kelders van zijn overgebleven. Het kasteel
Batenstein, een versterkt adellijk huis, is rond 1850-1860
afgebroken. Batenstein lag aan de zuidelijke oever van de Oude
Rijn even ten westen van het dorp (Haanwijk). Het werd bezeten
door een tak van het oud-adellijke geslacht "Van Zuylen".

16

Boerderijen
Binnen de gemeentegrenzen bevinden zich een aantal boerderij stroken, waarvan de Breudijk, Utrechtsestraatweg, de Gerverscop en de
Reyerskop de belangrijkste zijn. De ontstaanswijze van deze
boerderij stroken is in hoofdstuk 3.2 behandeld. Genoemde
boerderij stroken zijn echter niet gaaf. De Reyerskop ligt voor
een groot deel slechts enkele meters van de snelweg Utrecht-Den
Haag/Rotterdam (A12). Aan de Gerverscop, waarvan het grootste
deel van de boerderijen ten noorden van de dijk liggen, liggen
een aantal nieuwere boerderijen waardoor het oorspronkelijke
karakter enigzins is aangetast. De Utrechtsestraatweg is een
belangrijke en drukke verkeersweg en is als boerderij strook op
diverse plaatsen aangetast door nieuwbouw.

17

4 RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN 1850-1940

4.1 Ruimtelijke structuur omstreeks 1850
Op de oeverwallen van de Oude Rijn tussen Utrecht en Harmelen
bevonden zich rond 1850 uitgebreide akkercomplexen. De
verkaveling van deze gronden bestond uit grote onregelmatige
kavels (geen cope-ontginningen). Ten westen van Harmelen, in de
richting Woerden en ten noorden van de dorpskern, vinden we een
groot aantal bosgebieden die door de mens waren aangelegd nadat
de klei ten behoeve van de steen- en pannebakkerijen was
weggehaald. In de tweede helft van de 19e eeuw en in het begin
van deze eeuw zouden weer een groot deel van deze bossen
verdwijnen omdat men met behulp van stoomgemalen het overtollige
water kon wegpompen, waardoor akkerbouw en veeteelt weer mogelijk
werd.

Afb. 5

Harmelen en omstreken rond 1908
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4.2 Grondgebruik
In de periode 1850-1940 vond in Nederland een intensivering en
schaalvergroting van de landbouw plaats. Technische
ontwikkelingen, waaronder de introductie van kunstmest rond 1870
en de groeiende vraag naar landbouwproducten in de snel groeiende
steden, speelden hierbij een belangrijke rol.
Door de import van goedkoop amerikaans graan rond 1880, daalden
de graanprijzen enorm, waardoor veel boeren genoodzaakt waren om
op veeteelt over te gaan. Langs de Oude Rijn merkte men weinig
van deze omslag, daar men hier al eerder gedwongen was om op
veeteelt over te schakelen als gevolg van de kleiafgravingen,
(zie 3.3.4).
De belangrijkste producten die uit deze streek vandaan kwamen
waren boter en vooral kaas. Een tweetal kaaspakhuizen aan de
Dorpsstraat in Harmelen herinneren nog aan deze productie. In de
19e eeuw werden de kazen nog door de boeren gemaakt. Door de
toenemende vraag waren zij in genoodzaakt de loop der tijd hun
langhuisboerderijen uit te breiden met een onderkelderd woonhuis
(krukhuis- en dwarshuisboerderijen), zodat meer bedrijfsruimte
beschikbaar kwam. Ook de in het gebied veel voorkomende
boenhokken herinneren aan de zelfkazerij.
Tegenwoordig wordt de meeste kaas in fabrieken gefabriceerd.

4.3 INFRASTRUCTUUR
4.3.1. Landwegen en waterwegen
In de periode 1850-1940 nam de omvang van het vervoer sterk toe.
Door de introductie van nieuwe transportmiddelen (trein, fiets,
auto en bus) nam de betekenis van waterwegen voor het
personenvervoer sterk af, terwijl de behoefte om verharde wegen
sterk toenam. In de gemeente Harmelen veranderde in dat opzicht
niet veel. Wel werden de trekschuitverbinden in de loop der tijd
afgeschaft, maar daarvoor in de plaats kwam geen nieuw wegennet.
De belangrijkste verbindingsweg Utrecht-Leiden langs de Rijn was
reeds in 1828 bestraat.
Pas in de eerste helft van de 20ste eeuw werden meer verkavelingdoorsnijdende wegen aangelegd. De autosnelweg Utrecht-Den Haag
(Rijksweg 12) die vlak voor de Tweede wereldoorlog gereed kwam,
doorkruist het zuidelijk deel van de gemeente.

4.3.2 Spoor- en tramwegen
In 1855 werd de spoorlijn Utrecht-Gouda-Rotterdam voltooid, met
onder andere een halteplaats in Harmelen (bij Putkop). In 1869
werd de verbinding tussen Amsterdam en Rotterdam verbeterd door
de opening van het traject Breukelen-Harmelen. In dat jaar kreeg
Harmelen tevens een nieuw station voorzien van een restauratie.
Doordat het station te ver van de dorpskern lag werd het geen
succes. Het duurde echter toch nog tot 1930 voordat men tot
sluiting van de halteplaats overging.
Initiatieven in 1888 om een tramverbinding tussen Utrecht en
Woerden te realiseren liepen uiteindelijk op niets uit. Wel reed
in de jaren 1892-1894 tussen Utrecht en Harmelen een tram-omnibus
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die door paarden getrokken werd. Wegens grote exploitatiekosten
staakte men in 1894 de dienst. Een tweede poging in de jaren
1902-1905 had ook geen succes.
Vanaf 1913, met een onderbreking tussen 1917-1920 reden er bussen
tussen Utrecht en Harmelen.

4.4

Nederzettingen

4.4.1 Het dorp Harmelen
De bebouwing van de kern Harmelen blijft tot de Tweede
Wereldoorlog beperkt tot de onmiddelijke nabijheid van de oevers
van de Oude en Leidse Rijn.
Van (grootschalige) uitbreidingen is geen sprake. De bebouwing
langs de Dorpsstraat wordt in westelijke richting uitgebreid. Ten
westen van de Vleutense Rijn worden in de jaren twintig en dertig
de Joncheerelaan en Ambachtsheerelaan uitgelegd, waarlangs
vrijstaande woningen worden gebouwd.
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5 RECENTE ONTWIKKELINGEN
Door de toename van het forensenverkeer, ontstonden in kleinere
plaatsen rond grote steden de behoefte aan woonruimte. Deze
behoefte wordt na 1960 bevredigd in de bouw van grotere
uitbreidingen. Ook Harmelen kent, zij het op kleinere schaal, een
dergelijke uitbreidingswijk aan de zuidzijde van de dorpskern.
In de jaren tachtig ontwikkelde men het "Plan Noord", een kleine
uitbreidingswijk ten noord-westen van de dorpskern. Hier worden
tot 1994 bijna 500 woningen gebouwd. De wijk is bedoeld om te
voorzien in de behoefte van de eigen bewoners.
Bij de Putkop is in de laatste decennia een bedrijvenpark
ontstaan.

Afb. 6

Bebouwde kom van Harmelen rond 1985
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DEEL B
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1 STEDEBOÜWKUNDIGE TYPOLOGIE
1.1 Gebieden binnen de bebouwde kom
1.1.1 Dorpskern vóór 1850 en 1850-1940
De dorpskern van Harmelen heeft tot 1940 nauwelijks enige
structurele verandering ondergaan. De oude kern ligt ten zuiden
van de plek waar de Vleutense Rijn en de Leidse Rijn bij elkaar
komen. Hier ligt de Dorpsstraat die hier de Rijn oversteekt. Op
de noordelijke oever is een T-kruising van waaruit men in noordelijke richting naar Vleuten en Breukelen kan gaan of in
westelijke richting, de Dorpsstraat volgend, naar Woerden. De
brug over de Rijn komt al voor op een kaart uit 1628.
De oude kern bestond uit een kerk en een klein aantal woonhuizen.
De Kerkstraat was een zuidelijke verbindingsweg in de richting
van Montfoort.
In het tweede kwart van de 19e eeuw werd de noordelijke oever
langs de Dorpsstraat bebouwd. De bebouwing is aaneengeschakeld en
varieert van arbeiderswoningen tot herenhuizen. Ook vinden we aan
de Dorpsstraat enkele kaaspakhuizen. In het eerste kwart van deze
eeuw zien we bebouwing verschijnen langs de Joncheerelaan en
Ambachtsheerelaan. De bebouwing, 'uitsluitend woonhuizen, is
losstaand.
De Dorpsstraat wordt in deze periode meer in de richting van
Woerden volgebouwd waardoor een bebouwingslint ontstond van zowel
losstaande als aaneengesloten bebouwing. De Haanwijk, die op de
zuidelijke oever ligt, heeft voornamelijk bebouwing met een
agrarisch karakter.
In de jaren zestig vond een rigoreuze verandering in het gebied
rondom de kerk plaats. Kleine 19e eeuwse arbeiderswoningen die
aan de noord- en westzijde van de kerk waren gebouwd werden ten
behoeve voor het verkeer afgebroken. De Kalverstraat werd
verbreed en rondom de kerk verscheen een plein annex plantsoen.

1.2 Gebieden buiten de bebouwde kom
1.1.2 Boerderij stroken
In de gemeente Harmelen bevinden zich een aantal kleine
boerderij stroken. In het meest noordelijke deel ligt de
Gerverscop. De boerderijen, die voornamelijk in de 19e eeuw
gebouwd zijn, bevinden zich aan de noordzijde van de weg. Aan de
zuidkant van de weg staan een klein aantal boerderijen van
recente datum.
De Breudijk die met een flauwe bocht in de richting van kasteel
Den Haar loopt is een beduidend oudere boerderij strook. Het meest
westelijke deel is door het ontstaan van een bedrijvenpark
verstoord (Putkop). Ook hier bevinden de boerderijen zich aan de
noordzijde van de weg. De oudste boerderij stamt uit de 17e eeuw,
terwijl de jongste in het eerste kwart van deze eeuw gebouwd is.
De kavels staan met een hoek van ongeveer 45 graden op de weg.
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Tussen de boerderijen langs de Leidse en Oude rijn
(Utrechtsestraatweg, Harmelerwaard en Haanwijk) zijn in de 19e
eeuw ook (land)arbeiderswoningen en grotere woningen gebouwd.
Ten zuiden van de dorpskern bevindt zich de Rijerscop. Deze
boerderij strook is door de aanleg van rijksweg 12, even ten
noorden van de Rijerscop, zeer aangetast. De boerderijen bevinden
zich aan de zuidzijde van de weg, waarvan de oudsten uit het
einde van de 18e eeuw stammen.
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2 ARCHEOLOGISCHE TERREINEN EN HISTORISCH-LANDSCHAPPELIJKE
ELEMENTEN EN STRUCTUREN

2.1 ARCHEOLOGISCHE TERREINEN
(volgens opgave: "Archeologische monumenten in de
provincie Utrecht")

1 Sporen van bewoning uit de Vroege Middeleeuwen (Harmelen-Huize
Harmelen)

2.2 HISTORISCH-LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN EN STRUCTUREN
Het Vijverbos is een natuurgebied dat eigendom is van de Stichting het Utrechts Landschap. Dit gebied, dat ten zuiden van de
Breudijk ligt is door zijn ontstaansgeschiedenis en door de
aanwezige flora en avifauna van groot waarde (zie 3.3.4 deel A ) .
Het Vijverbos bestaat uit een aantal met water volgelopen
"tichelgaten", ontstaan door het afgraven van de klei waaromheen
bossen liggen. De landschappelijke elementen en structuren van
het gebied zijn bepaald door de geschiedenis waar in de jaren na
het ontstaan een uniek natuurgebied is ontstaan.
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3. BOUWKUNDIGE TYPOLOGIE
3.1 BRUGGEN, SLUIZEN EN ANDERE WEG- EN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN
EN DE BIJBEHORENDE HULPMIDDELEN
Nabij het centrum van Harmelen bevindt zich aan Jaagpad 16 in de
Oude of ook wel Leidse Rijn genoemd, een klein sluiscomplex met
dienstwoning. Het sluisje in de oude Rijn heeft gemetselde
kademuren en in hout uitgevoerde sluisdeuren. De dienstwoning,
Jaagpad 16, is een 1-laags pand met een symmetrisch ingedeelde
voorgevel.
Voor de waterhuishouding in de omliggende polders zijn twee
gemalen geïnventariseerd. In 1907 werd in opdracht van het
Bestuur Waterschap Gerverscop, aan de Gerverscop 5 een gemaal met
dienstwoning gebouwd. Dit stoomgemaal verving de windmolen die op
dezelfde plek had gestaan. Het ontwerp was van de architect E.G.
Wenting. In 1878 werd aan de Utrechtseweg 1 een stoomgemaal met
dienswoning gebouwd. Al in 1928 werd het stoomgemaal vervangen
door een eigentijds elektrisch gemaal en kreeg tevens een nieuwe
behuizing. De dienstwoning uit 1878 werd voor de slopershamer
gespaard.

3.2 GEBOUWEN VOOR LANDS, GEWESTELIJK EN PLAATSELIJK BESTUUR
Aan de Dorpsstraat 103 bevindt zich een uit de gevelwand
stekend, smal 2-laags huis met afgeschuinde hoeken. Boven de
ingang bevindt zich de naam van dit huis: "Tolhuis". Op deze plek
vroeger tol werd geheven.
Het voormalige gemeentehuis bevindt zich aan de Dorpsstraat 34.
(met latere uitbeiding nrs. 36-38) Het oorspronkelijke pand is
een herenhuis; een asymmetrische voorgevel van 6 vensterassen met
de ingang op de 3-de as van links. Aan de linkerzijde van het
voormalige gemeentehuis bevindt zich een uitbreiding (nrs 36-38)
van 2 bouwlagen onder een schilddak waarvan de voorgevel in de
jaren vijftig is gebouwd. De kern stamt vermoedelijk uit de
eerste helft van de 19e eeuw.

3.3 KERKELIJKE GEBOUWEN EN WONINGEN VOOR KERKELIJKE
FUNCTIONARISSEN
De oudste kerk in Harmelen staat midden in het dorp. Deze
éénbeukige kruiskerk stamt uit de late 15-de eeuw en is in een
laat-gotische stijl gebouwd. In 1902 werd de kerk voor het
grootste deel door brand verwoest en moest hebouwd worden.
Architect Jan Stuyt kreeg in 1916 de opdracht om een nieuwe kerk
te ontwerpen die de neo-classicistische kerk van Chr. Kramm uit
1839 moest vervangen. De kerk die Stuyt ontwierp is op de
romaanse stijl geïnspireerd maar met eigentijdse toevoegingen.
Stuyt ontwierp (?) tevens aangrenzende pastorie aan de
Joncheerelaan 7.
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3.4 HANDELS- EN KANTOORGEBOUWEN EN GEBOUWEN VOOR TRANSFORT EN
OPSLAG
Een fraai voorbeeld van een kaaspakhuis staat aan de Dorpsstraat
143. Het Is een langgerektpand met de nok haaks op de weg. De
rijk versierde voorgevel is drie traveeën breedt met de ingang op
de middenas. Het pakhuis dat in 1888 gebouwd werd, is een typisch
lokaal voorbeeld van eclectische architectuur. In de voorgevel
herkennen we zowel neo-classicistische als neo-renaissance
elementen.

3.5 KASTELEN,BUITENPLAATSEN, HISTORISCHE PARKEN EN TUINEN EN
DAARBIJ BEHORENDE BIJGEBOUWEN EN OBJECTEN
Het Huis Harmelen stamt oorspronkelijk uit het eind van de
14-de eeuw en behoorde toe aan een lid van het geslacht van
zuilen. Vele malen is het huis verwoest en weer opgebouwd. Het
huidige huis is door de architect Schulte in de Delftse
Schoolstijl in 1941 gebouwd. De oude oorspronkelijke funderingen
en kelders zijn ondanks de vele verbouwingen nog aanwezig. De
kelders hebben een rijksbescherming. Dit geldt tevens voor de
middeleeuwse omgrachting.
De duivetoren die men kan zien als men over de Joncheerelaan
rijdt, behoorde ook tot het landgoed van Huis Harmelen en stamt
uit het midden van de 19-de eeuw.

3.6 WONINGEN EN WONINGBOUWCOMPLEXEN
Daar de bebouwde kom van Harmelen voor 1940 nauwelijks is
uitgebreid, vinden we slechts een zeer beperkt aantal objecten in
deze categorie. In de gemeente bevinden zich een drietal
(land)arbeiderswoningen die in de inventarisatie zijn opgenomen.
Aan de Utrechtsestraat 7-8-9 staat een driedubbele woning. Aan de
Haanwijk 5 staat midden in het weiland een vrijstaande
landarbeiders-woning. Aan de Dorpsstraat staat een één-laags
arbeiderswoning met drie wooneenheden. Deze objecten zijn, zoals
vaak bij arbeiders-woningen, sterk verbouwd, en daardoor weinig
orgineel meer.
Dit geldt in mindere mate voor twee blokken vroeg 20-ste eeuwse
arbeiderswoningen aan de Leidsestraatweg, nrs. 45-51 en 53-59,
die zonder latere toevoegingen aan de voorgevel in redelijk
orginele staat verkeren.
Het eerste stuk van de Dorpsstraat, van de Kalverstraat naar
de Joncheerelaan, bezit een aantal objecten die bepalend zijn
voor het beeld van de straat. Dorpsstraat 34 (eerder genoemd als
voormalig gemeentehuis), 40, 42 (een voormalige boerderij), 44
(een zeer beeldbepalend pand op de hoek van de Joncheerelaan) en
tot slot nr. 81.
Landhuizen en villa's uit de MlP-periode vinden we in
Harmelen nauwelijks. Het meest fraaie voorbeeld staat aan de
Leidsestraatweg 35-37.
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3.7 BOERDERIJEN

Harmelen is van oorsprong een agrarische gemeente. Sinds de
15-de eeuw legden de boeren zich toe op de veeteelt. Er ontstond
een nieuw type boerderij, het hallehuis, waarvan geen exemplaren
zijn overgebleven omdat deze boerderijen van hout werden gebouwd.
Het hallehuis zet zich voort in het langhuistype waarvan de
plattegrondsvorm gelijk is aan die van het hallehuis, waarbij het
woonhuis en de schuuur door één kap worden overdekt. Later
ontwikkelde zich vanuit het langhuistype nieuwe boerderijtypen,
met name in gebieden waar het economisch goed ging. Men breidde
de boerderijen aan de voor- of achterzijde uit, waarbij het
oorspronkelijke rechthoekige grondvlak ongewijzigd bleef. Wat
echter ook vaak gebeurde is dat men uitbreidingen maakte aan de
zijgevel van het woongedeelte waardoor een L-vormige plattegrond
ontstond; het zogenaamde krukhuistype. Wanneer ook aan de andere
zijde zo'n kruk werd gebouwd, ontstond een T-vormige plattegrond.
Dit type noemen we het dwarshuistype. Deze laatste kregen vaak
een geheel nieuwe voorgevel en de rijke boeren lieten soms een
verdieping toevoegen zoals is gebeurd aan de Utrechtsestraatweg 5
met de boerderij "Mariënburg".
De boerderijen in Harmelen vinden we voornamelijk aan de
Breudijk, Gerverscop, Haanwijk, Harmelerwaard, Reyerscop,
Utechtsestraatweg en in mindere mate Harmelerwaard. Met name de
Gerverscop is gezien zijn ligging als boerderij strook van
landschappelijke waarde. De Reyerscop heeft door de aanleg van de
snelweg (A12) voor een groot deel aan waarde ingeboet, ondanks
een aantal zeer fraaie boerderijen die er aan liggen. De
Utrechtsestraatweg, dat door het verkeer zijn landschappelijke
karakter verloren heeft, is door het grote aantal belangwekkende
boerderijen van historisch belang.
De belangrijkste boerderijen aan de Breudijk zijn:
(de nummers voor de korte beschrijving is het huisnummer)
22; een krukhuisboerderij uit de 2-de helft van de 17-de eeuw.
29; een langhuisboerderij uit 1642. (datering aan de hand van
muurankers)
31; een langhuisboerderij uit de jaren 20 met invloeden van de
Amsterdamse School.
51; een dwarshuisboerderij uit de eerste helft van de 19-de eeuw.
De belangrijkste boerderijen aan de Gerverscop zijn:
9 ; een rijk gedetaillerde langhuisboerderij uit 1898
31; een dwarshuisboerderij met een villa-achtig voorhuis.
De belangrijkste boerderijen aan de Haanwijk zijn:
1 ; een geheel gerestaureerde langhuisboerderij met zomerhuis.
15; een rijk gedecoreerde boerderij met middenrisaliet.
31; een dwarshuisboerderij uit de 18-de eeuw.
De belangrijkste boerderijen aan de Harmelerwaard zijn:
3 ; een 18-de eeuwse krukhuisboerderij
12; een langhuisboerderij uit de tweede helft van de 17-de eeuw.
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De belangrijkste boerderijen aan de Reyerscop zijn:
6 ; een langhuisboerderij uit het begin van de 19-de eeuw.
26; een fraai gedetailleerde langhuisboerderij uit de 18-de (?)
eeuw met 19-de eeuwse verrijkingen (deuromlijsting en kroonlijst)
De belangijkste boerderijen aan de Utrechtsestraatweg zijn:
5 ; dwarshuisboerderij "Marienberg", groot van omvang en rijk
gedetailleerd. Voorgevel van herenhuis-achtig karakter,
symmetrisch ingedeelde voorgevel van 5 vensterassen. Zeer
zeldzaam type van deze omvang. Deze boerderij heeft een
rijksbescherming
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4 INVENTARISATIE VAN BOUWKUNDIGE OBJECTEN

4.1. TOELICHTING
Per object zijn diverse gegevens vermeld, waaronder identificerende, historische en technische, alsmede een omschrijving, een
categorie-indeling en een motivering waarom het object in de
inventarisatie is opgenomen.
De motivering is verwoord volgens standaard-formuleringen. De
erbij vermelde cijfers geven de mate aan waarin een en ander van
belang is (aflopend van 1 tot 5, van zeer groot tot niet).
De indeling van de waarde
loopt in feite vooruit op
het reeds nu maken van zo
op behoudskwesties en ter
monumentenbeleid.

in categorieën (aflopend van 1 tot 3)
de selectie-fase. Er is gekozen voor
'n indeling om snel te kunnen inspelen
stimulering van een gemeentelijk

De categorie-indeling is als volgt:
1: zeer waardevol op gemeentelijk niveau; van monumentale
betekenis;
2: waardevol op gemeentelijk niveau; van beeldbepalende
betekenis;
3: van enige waarde op gemeentelijk niveau; van beeldondersteunende betekenis.
Omtrent de zeldzaamheid van het object is nog geen uitspraak
gedaan, wél omtrent de gaafheid. Met gaafheid is aangeduid in
hoeverre een object zich nog in de originele toestand bevindt.
De volgende onderverdeling naar type gaafheid is gemaakt:
- gaafheid wat betreft de directe omgeving;
- gaafheid wat betreft de hoofdvorm;
- gaafheid wat betreft de detaillering.
Afkortingen
Inventar. - inventarisatie
Bijz. gebied - gebied met bijzondere waarden
Bouwk. staat - bouwkundige staat
Bouwj. - bouwj aar
Bouwj. verb. = datum verbouwing
Oorspronk. functie - oorspronkelijke functie
Vindplaats bouwtek. - vindplaats bouwtekeningen
Foto neg. nummer = fotonegatief nummer
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