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Verantwoording
Het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) is ontwikkeld op initiatief
van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur om geheel
Nederland te inventariseren op het gebied van architectuur en stedebouw
uit de periode 1850-1940. Het project wordt, in samenwerking met de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, uitgevoerd door de provincies en
de vier grote steden.
De doelstellingen van het MIP zijn:
• het verkrijgen van een landelijk overzicht van jongere bouwkunst en
stedebouw uit de periode midden 19de eeuw - Tweede Wereldoorlog;
• het bevorderen van kennis en waardering voor historische stads- en
dorpsgezichten en monumenten van geschiedenis en kunst uit de
periode midden 19de eeuw - Tweede Wereldoorlog;
• basisgegevens aan te leveren voor wetenschappelijk onderzoek op
architectuurhistorisch, bouwhistorisch, stedebouwkundig, historischgeografisch en/of industrieel-archeologisch terrein;
• bouwstenen aandragen voor te ontwikkelen beleid van de drie bestuurslagen ten aanzien van ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en
monumentenzorg en als basis voor planologische en stedebouwkundige
afwegingen;
• selectie- en registratie-activiteiten van de drie bestuurslagen ten aanzien
van objecten, ensembles, structuren en gezichten mogelijk te maken.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn de provincies in regio's
onderverdeeld. Binnen deze inventarisatiegebieden wordt het werk per
gemeente verricht. Van elk inventarisatiegebied en van elke gemeente
wordt een beschrijving gemaakt waarin geografische, sociaal-economische
en stedebouwkundige ontwikkelingen binnen het betreffende gebied c.q.
gemeente worden geschetst, toegespitst op de periode 1850-1940. Voorts
worden waardevolle gebouwen en ruimtelijke structuren uit de
betreffende periode in beeld gebracht.
De nu volgende gemeentebeschrijving richt zich op de gemeente Weesp.
Voor geografische, sociaal-economische en cultuur-historische
ontwikkelingen in groter verband kan de MlP-regiobeschrijving Gooi- en
Vechtstreek worden geraadpleegd.
De gemeentebeschrijving is tot stand gekomen op basis van vergelijking
van kaartbeelden uit circa 1850, 1900 en 1940, literatuuronderzoek en
inventarisatie in het veld.
De gemeentebeschrijving volgt in de eerste vijf hoofdstukken het model
voor een regiobeschrijving van drs. L. Prins, Rijksdienst voor de
Monumentenzorg 1988. Hieraan zijn een bebouwingskarakteristiek en een
verantwoording van de inventarisatie toegevoegd.
De MlP-werkzaamheden in de gemeente Weesp, bestaande uit een
vooronderzoek, de inventarisatie, het fotograferen en beschrijven van de
geselecteerde objecten en complexen en het schrijven en samenstellen
van de gemeentebeschrijving, hebben plaatsgevonden in de maanden
november en december 1990. Hiervoor waren in totaal zes weken
beschikbaar.
Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door J.A. van der Hoeve, op
tijdelijke basis verbonden aan de Provincie Noord-Holland als
inventarisator jongere bouwkunst.

I. Inleiding
De gemeente Weesp ligt in het zuid-oosten van de provincie
Noord-Holland en wordt aan de noordzijde begrensd door de gemeente
Muiden, aan de oostzijde door de gemeenten Naarden en Hilversum, aan
de zuidzijde door de gemeenten 's-Craveland, Nederhorst den Berg en
Loenen en aan de westzijde door de gemeenten Amsterdam en Diemen.
De gemeente Loenen ligt in de provincie Utrecht.
De huidige gemeentegrenzen zijn in 1966 vastgesteld, na de opdeling van
de gemeente Weesperkarspel. Voordien hadden vele grenswijzigingen
plaatsgevonden, waarvan hieronder een kort overzicht volgt.
Tot 1795 waren de gemeentegrenzen van Weesp identiek met de buitenzijde van de singels en singelsloten. De stad werd geheel omringd door
de landgemeente Weesperkarspel. Bij elke stadsuitbreiding (1401, 1613,
1647 en 1673-'78) werd grondgebied van de gemeente Weesperkarspel
aan Weesp toegevoegd. Wel had de stad recht van schouw en op inning
van verponding in een kring van 100 roeden (ca. 360 meter) rond de
buitenrand van de singel en singelsloot. Ook oefende de stad hier politietoezicht uit. In een gedeelte van de polder Bloemendalerpolder had de
stad gelijke rechten.
De gemeente Weesperkarspel was een pure landgemeente, zonder
een kern. In deze gemeente lagen slechts enige gehuchten en buurtschappen: Hoog-Bijlmer, Geinbrug, Uitermeer, de Horn en de Klomp.
Het gemeentehuis van Weesperkarspel was in de stad Weesp gehuisvest.
Bij keizerlijk decreet van 21 oktober 1811 werden de gemeenten
(sedert 1 795 municipaliteiten) Weesp, Weesperkarspel met inbegrip van
Hoogbijlmer en Bijlmermeer samengevoegd. Deze situatie ging op
1 januari 1812 in. De betrokken gemeenten waren zeer ontevreden met
deze situatie. Nadat Nederland weer zelfstandig was geworden,
verzochten de bewoners van de voormalige gemeente Weesperkarspel
weer afgescheiden te worden van Weesp. Aan deze verlangens werd
voldaan bij Koninklijk Besluit van 13 december 1815. De scheiding had
medio 1816 plaats. In 1818 werd er een strook gebied van de gemeente
Ouder-Amstel aan Weesperkarspel toegevoegd, ten einde een enclave ten
noorden van de Bijlmermeer te verbinden met de rest van het grondgebied van de gemeente.
De gemeente Weesp was na de afscheiding van Weesperkarspel nog
verenigd met de voormalige gemeente Bijlmermeer. Weesp wenste echter
van de zorg van dit gebied verlost te worden. Het verzoek om de
Bijlmermeer als zelfstandige gemeente te herstellen werd ingewilligd bij
KB van 9 augustus 1816.
De gemeenten Weesp en Weesperkarspel hadden na hun scheiding
langdurig onenigheid over het beloop van de onderlinge grenzen, terwijl
het kadaster als derde partij ernaar streefde duidelijke, zichtbare grenzen
(kavelsloten e.d.) te verkrijgen. Na vier jaar strijd werd bij Koninklijk
Besluit van 30 augustus 1820 besloten dat het grondgebied van de
gemeente Weesp ook die terreinen zou bevatten, waarover zij voor 1795
de verpondingslasten inde.
De gemeenten Weesp en Weesperkarspel hielden echter onenigheid over
hun grenzen, vooral omdat ze niet eenduidig bleken te zijn vastgelegd.
Dit culmineerde in 1856 in een heftig conflict, dat in 1869 werd beslecht
door een hernieuwde vaststelling van de grenzen.
Op 1 januari 1848 werd de gemeente Weesperkarspel verenigd met de
landgemeente Bijlmermeer, aangezien deze gemeente voor het behoud
van zelfstandigheid te weinig inwoners had.

In 1911 is de grens tussen Weesperkarspel en Ouder-Amstel gewijzigd, op
verzoek van het kadaster te Amsterdam. De bestaande grens was door
vervening van de polders ter plaatse onherkenbaar geworden. Bij deze
wijziging werd 25 ha. grond van Ouder-Amstel aan Weesperkarspel
toegewezen en 17 ha. van Weesperkarspel aan Ouder-Amstel.
Al sedert het eind van de 19de eeuw bleek het grondgebied van de
gemeente Weesp op vele punten te krap. De Weesper bebouwing overschreed dan ook regelmatig de gemeentegrens. Ook vestigde zich een
aantal bedrijven uit Weesp net over de gemeentegrens te Weesperkarspel.
Dit leidde regelmatig tot problemen. Maar de vele pogingen tot vergroting
van de gemeente Weesp zijn alle gestrand.
Uiteindelijk is de gemeente Weesperkarspel op 1 augustus 1966
opgeheven en opgedeeld tussen de gemeenten Weesp, Amsterdam,
Naarden en Ankeveen. De voornaamste aanleiding voor deze opdeling
was gelegen in de plannen van de gemeente Amsterdam om in de
Bijlmermeer een nieuwe woonwijk te bouwen.
De gemeente heeft een totale oppervlakte van 2184 ha, waarvan 2065 ha
land, en telt 18.211 inwoners (per 1 januari 1990). Binnen de huidige
gemeentegrenzen liggen de stad Weesp en de buurtschappen De Klomp,
De Horn en Uitermeer.
De gemeente Weesp valt onder het MlP-inventarisatiegebied Gooi en
Vechtstreek, dat uit de gemeenten Blaricum, Bussum, 's-Graveland,
Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Nederhorst den Berg en
Weesp bestaat.
Ten behoeve van de MlP-inventarisatie is de gemeente in twee
deelgebieden gescheiden:
1. stad
2. buitengebied.
Hierbij moet nog opgemerkt worden dat de grenzen van deelgebied 1 op
praktische gronden niet geheel samenvallen met de stadsbuitengrachten.
Ten behoeve van de beschrijving (hoofdstuk 5.3. en 5.2) zijn de
stadsbuitengrachten wel als grens aangehouden.
(Zie afbeeldingen 1 t/m 7.)

2. Bodemgesteldheid
2.1 Bodem en reliëf

De oudste herkenbare vorm van afzetting in de Vechtstreek dateert uit de
laatste fase van het Pleistoceen, de periode van de ijstijden. Toen zijn
hier grote hoeveelheden zand en klei afgezet door de Rijn, Maas, Weser
en Elbe. Door de bewegingen van het landijs wijzigden de rivierlopen
regelmatig. In de voorlaatste ijstijd (het Saalien of de Riss-ijstijd) schoven
grote ijsmassa's via de bestaande rivierdalen vanuit het noorden over
Nederland. Eén van deze ijsmassa's schoof globaal gezien over de huidige
Veluwe heen en bereikte als zuidelijkste grens de huidige Rijnloop in
Gelderland. Deze ijsmassa schoof een grote hoeveelheid pleistoceen zand
voor zich uit.
In verschillende stuwingsfasen van het ijs is een complex van stuwwallen
ontstaan. De Utrechtse heuvelrug en het Gooi vormen de meest herkenbare gedeelten van de westrand van dit stuwwallencomplex. Deze westrand vindt zijn voortzetting in de Vechtstreek. Hij bestaat uit twee achter
elkaar gelegen wallen, die in verschillende stuwingsfasen zijn ontstaan.
De buitenste wal bestaat uit de stuwwal bij Hilversum en de geïsoleerde
grindhoudende opduiking van Nederhorst den Berg.
De binnenste wal bestaat uit de stuwwal van Huizen en Laren, de zandkoppen ten noordoosten van Weesp (in de Keverdijkse polder) en de
Kavelberg te Muiderberg.
In de warmere perioden van de ijstijd smolt een gedeelte van het ijs,
waarbij de stuwwallen sterk erodeerden. Deze grove smeltwaterafzettingen zijn als zandwaaiers (sandrs) aan te treffen tussen Weesp en
Muiderberg.
In de laatste ijstijd bereikte het ijs ons land niet, maar deed hier een
toendraklimaat ontstaan. Vanwege het vrijwel ontbreken van begroeiing is
er door zandverstuivingen een pakket dekzand afgezet. In deze periode
heeft de (oer)Vecht zich een weg tussen de beide stuwwallen gebaand.
De Oer-Vecht vormde de bovenloop van het Oer-IJ, dat bij Castricum in
zee uitmondde.
Door de temperatuurstijging gedurende het Holoceen (10.000 jaar
geleden) stegen de zeewater- en de grondwaterspiegel. In de Vechtstreek
ontstonden dientengevolge een uitgebreid moerasgebied en zoetwatermeren (Naardermeer, Horstermeer). Deze meren stonden in open
verbinding met de Vecht. In deze periode werd hier zeer veel veen
gevormd.
De Vecht stroomde toen nog vrij en onbedijkt door het land, en zette
daarbij zeer veel materiaal af. Langs de rivier werden de grovere zand- en
kleidelen afgezet (oeverwallen) en verderop rivierklei, dat over het veen
uitwigt. Ten noorden van Nigtevecht heeft de Vecht nauwelijks oeverwallen kunnen vormen, omdat deze door de vele overstromingen van de
zee verspoelden. Alleen bij Weesp is een klein deel van de oeverwallen
van de Vecht behouden gebleven. In een brede strook langs de (in positie
variërende) kust sloeg de zee steeds veen weg en zette klei af
(jonge zeeklei).
Dit proces van veenvorming en van afzetting van zee- en rivierklei heeft
zich voortgezet tot in de middeleeuwen. Hierin zijn verschillende
perioden aan te merken, waarin met name de fase van trans- en regressie
van de zee een belangrijke rol speelde.
In de 11de en 12de eeuw waren de waterstaatkundige omstandigheden
van dit gebied zoveel verbeterd, dat men kon beginnen met de aanleg van
dijken. Toen heeft men ook een start gemaakt met de ontginning.

Sindsdien zijn er nog slechts bij dijkdoorbraken nieuwe afzettingen
ontstaan, die bestaan uit een gemengde klei- en zandgrond. Deze zogenaamde overslaggronden hebben een zeer plaatselijk karakter.
De stadskern van Weesp ligt op een geïsoleerd gedeelte van de oeverwallen van de Vecht en het Smal-Weesp. Het bestaat uit zand en
rivierklei: de top reikt tot een hoogte van + 1,95 tot + 2,10 meter NAP.
Voor het grootste deel zijn de oeverwallen door de zee verspoeld.
De omliggende polders bestaan grotendeels uit veen en zeeklei, waarin
ruggen, bulten en waaiers van zand en klei liggen. Het peil van deze
polders varieert van - 1,1 tot - 1,6 meter NAP. Er is een flauw reliëf
zichtbaar in de Nieuwe Keverdijksche polder (zandkoppen) en de
Aetsveldsche Polder (kreekrug van de Aetsveldse Weg).
De Bloemendalerpolder is vlakker.
(Zie afbeeldingen 8 t/m 10.)

2.2 Afwatering

In de gemeente Weesp zijn drie afwateringsgebieden te onderscheiden:
gebieden die rechtstreeks op de Vecht afwateren en gebieden die via de
boezem van de 's-Gravelandsevaart op de Vecht afwateren en gebieden
afwateren op de Amstellandboezem. De rivier de Vecht vormt- een
afgesloten boezemwater, dat zelf weer afwatert op deNieuwe Zuiderzee
sedert 1932: IJsselmeer.
De 's-Gravelandsevaart is de enige waterloop in de gemeente Weesp, die
deel uitmaakt van de boezem van de 's-Gravelandsevaart. Deze vaart zelf
watert op zijn beurt weer af op de Vecht, bij fort Uitermeer.
Binnen de gemeente Weesp behoren het Smal-Weesp en de Weespertrekvaart tot de Amstellandboezem. Het Merwedekanaal is direct bij de
aanleg (1884-1893) één van de voornaamste afwateringskanalen in dit
stelsel geworden. Hij ligt overigens gemeen met de andere wateren.
Bloemendalerpolder
De oorspronkelijke Bloemendalerpolder is reeds in 1555 omdijkt.
Achtereenvolgens zijn in de 18de eeuw een deel van de Sinnigvelderpolder, de Zuidpolder en de Aert-Janssenspolder toegevoegd.
De huidige Bloemendalerpolder ligt gedeeltelijk in de gemeente Weesp en
gedeeltelijk in de gemeente Muiden. De gemeente grens wordt gevormd
door de Molenwetering. Aan het eind van deze wetering stond een
molen, die tot 1896 de bemaling van de polder verzorgde. Hij sloeg het
water rechtstreeks in de Vecht uit.
De molen is in 1896 vervangen door een stoomgemaal. Deze is omstreeks
1925 vervangen door een elektrisch gemaal.
Gemeenschapspolder
Ten westen van de Bloemendalerpolder ligt de Gemeenschapspolder.
Deze polder ligt voor het grootste deel in de gemeenten Diemen en
Amsterdam. Bij octrooi van 25 oktober 1 707 zijn in totaal acht polders in
Diemen, Weesperkarspel en Muiden samengevoegd tot de Gemeenschapspolder. Kort daarop zijn twee molens gebouwd, die in 1927 zijn
vervangen door één dieselgemaal (Lange Stammerdijk 20 te Driemond).
Na de aanleg van het Merwedekanaal (1884-1893) is de polder in twee
delen gesneden. Het Weesper deel van de polder was in eerste instantie
via een onderduiker verbonden met de rest van de polder. Na de
verbreding van het kanaal is er omstreeks 1950 een klein elektrisch
gemaal aangelegd, dat rechtstreeks uitslaat op het Amsterdam-Rijnkanaal
(Amstellandboezem).
Aetsveldsche Polder
In 1873 zijn de Overaetsveidschen Poider (of: Borreiandschenpolder), de
Binnenaetsveldschenpolder (of: Bagijnenpolder) en de Polder Romolen
samengevoegd tot de Aetsveldsche Polder.
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Dit geschiedde in verband met de bouw van het stoomgemaal aan het
Verlengde Buitenveer 19, dat ter plaatse van de molen "de Geldzak" is
gebouwd. In 1927 is het gemaal verbouwd tot een elektrisch gemaal.
Het gemaal verving de molen "de Geldzak" van de Polder Overaatsveld,
de molen "De Begein" van de Polder Binnenaatsveld en de "Romolen" van
de Polder Romolen. De molen "De Begein" sloeg uit op de Vecht, via de
stadsgracht van Weesp. De Romolen sloeg uit op de Gein en de molen de
Geldzak op het Smal-Weesp. Het Gein en het Smal-Weesp behoren tot de
Amstellandboezem. Het nieuwe gemaal slaat uit op het Smal-Weesp.
De aanleg van het Merwedekanaal (1884-1893) heeft de polder in twee
stukken verdeeld. In eerste instantie waren beide gedeelten van de polder
door duikers met elkaar verbonden. Bij de verbreding van het Merwedekanaal is op de plek van de oude Romolen een elektrisch gemaal
gebouwd.
Nieuwe Keverdijksche Polder
De Nieuwe Keverdijksche Polder is in 1876 ontstaan door samenvoeging
van de Honswijkerpolder, de Keverdijksche en Reaalspolder en de
Nesser-, Spijker- en Binnenlandschepolder. Dit is geschied in verband met
de bouw van het stoomgemaal 's-Gravelandseweg 48. Hij verving de
"Roode molen" van de Hondswijkerpolder, de watermolen van de
Keverdijksche polder en de Spijkerwatermolen van de Spijkerpolder.
Deze drie molens sloegen direct of indirect uit op de Vecht. Het gemaal
is op de plaats van de molen van de Keverdijkse polder gebouwd en slaat
direct uit op de Vecht. In 1930 is de stoommachine vervangen door een
elektromotor met een centrifugaalpomp.
De Heintjesrak- en Broekerpolder
Deze polder is de samenvoeging van de Broekerpolder en de Heintjesrakpolder. De Broekerwatermolen sloeg uit op de 's-Gravelandschevaart
(boezem van de 's-Gravelandschevaart). De Heintjesrakwatermolen sloeg
direct uit op de Vecht.
Momenteel bestaat er nog slechts een elektrisch gemaal aan de Vechtdijk,
bij de boerderij de Riethoeve.
In 1901 werd de molen van de Broekerpolder vervangen door een
gemaal, waarin een petroleummotor van 20 pk met centrifugaalpomp was
geplaatst. Dit gemaal nam ook de bemaling van de Heintjesrakpolder
over. Bij Provinciaal besluit van 20 juli 1915 werden beide polders
samengevoegd.
In 1918 is er een elektrische bemaling gerealiseerd. Deze werd echter
spoedig weer vervangen toen de petroleum goedkoper werd.
In 1929 stapte men definitief over op elektrische bemaling.
Naardermeer
Het Naardermeer wordt bemalen door een windmolen uit 1809, die
gebouwd is bij een poging het meer droog te malen. Deze molen slaat het
water uit op de in 1623 gegraven uitwatering van het Naardermeer
("De Tocht"), die in rechtstreekse verbinding staat met de Vecht.
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3. Grondgebruik
3.1 Agrarisch grondgebruik
Weesp wordt omgeven door enkele grote polders, die in de 18de en
19de eeuw zijn ontstaan door de samenvoegingen van kleine polders.
Rond 1500 waren waarschijnlijk alle gronden rond de Vecht verkaveld en
ontgonnen. Dit geschiedde in kleine eenheden, die werden uitgezet
vanuit kreekruggen, oeverwallen en dijken.
In eerste instantie waren de ontgonnen gebieden geschikt voor zowel
akkerbouw als de veeteelt. Vooral de hogere gronden bij de stroomwallen
van de Vecht waren aanvankelijk zeer geschikt voor akkerbouw.
Door de daling van de bodem door inklinken en oxidatie van het veen,
werd het gebied steeds minder geschikt voor akkerbouw en steeds
geschikter voor veeteelt. Reeds rond 1500 werd aangegeven dat rond
Weesp voornamelijk turf werd gedolven en veeteelt werd bedreven.
De "landtelinge" was toen al van ondergeschikt belang.
Vermoedelijk zijn in de 16de eeuw de eerste bemalingseenheden
(polders) gevormd, die dezelfde omvang hadden als de ontginningseenheden. De eerste poldermolens zijn toen verschenen.
Omstreeks 1850 blijkt in de gemeente Weesp de veehouderij een van de
belangrijkste middelen van bestaan.
De gemeente Weesperkarspel was rond 1850 bijna geheel afhankelijk van
de veeteelt. Deze 4692 ha grote gemeente bestond immers uitsluitend uit
polders met weideland.
Tegen de stadsgrenzen aan lagen de hovenierslanden. Sedert de
18de eeuw waren de niet uitgevoerde stadswallen (het west- en noordfront) ook in gebruik als hoveniersland. Pas na 1900 werden deze
hovenierslanden verdrongen door stadsbebouwing. In 1871 waren in de
stad Weesp blijkens een telling nog 20 boerderijen, van een gemengd
karakter. Hiervan zijn nog enkele behouden, o.a. Croeneweg 6 en
Kerklaan 10.
3.2 Niet-agrarisch grondgebruik
Op het grondgebied van de gemeente Weesp is nagenoeg geen turf
gewonnen. Slechts in de Heintjesrak- en Broekerpolder is een het eind
van de 18de en begin 19de eeuw veen gegraven. Bij octrooi van de
Staten van Holland en Westfriesland van 25 februari 1777 is de vervening
van de Hollandsch-Ankeveenschepolder en 30 ha. van de Heintjesraksen Broekerpolder toegestaan.
Sedert de 16de eeuw werd er intensief gebruik gemaakt van het schone
Vechtwater. Voor het brouwen van bier en het stoken van jenever werd
veel Vechtwater gewonnen.
Sedert de 17de eeuw werden er langs de Vecht vele buitenplaatsen voor
rijke Amsterdamse kooplieden gesticht. Om aan de wensen van deze rijke
bewoners te kunnen voldoen werden ook vele linnenblekerijen gesticht.
Deze bleken dankzij het schone en zachte (kalkarme) Vechtwater zo
succesvol, dat zich hieruit een was-industrie ontwikkelde. De Weesper
wasserijen zijn in de loop van de 19de eeuw overvleugeld door de
wasserijen in Nederhorst den Berg en het Gooi. Aan de Utrechtseweg
staat nu nog één wasserij.
Een bijzondere vorm van het gebruik van Vechtwater is de verkoop aan
Amsterdam, ten behoeve van drinkwater en als grondstof bij de bereiding
van bier en sterke drank. Het Vechtwater werd tot aan het eind van de
19de eeuw met speciale waterschepen naar Amsterdam vervoerd.
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3.3 Landschapsbeeld
In de gemeente Weesp zijn vier typen landschap te onderscheiden:
Vechtoeverlandschap, veenweidelandschap, kleiweidelandschap en
moerasbos/veenweidelandschap.
Het westelijk deel van de gemeente (Bloemendalerpolder, Gemeenschapspolder en de Aetsveldschepolder) wordt gekarakteriseerd als een
veenweidelandschap. De bovenlaag van de bodem bestaat hier voornamelijk uit veen. Het terrein is in smalle langwerpige en rechthoekige
percelen ingedeeld, die in verschillende richtingen liggen en onregelmatigheden vertonen. Het landschap heeft een zeer open karakter.
Een strook van wisselende breedte rond de Vecht wordt gekarakteriseerd
als Vechtoeverlandschap. In deze strook liggen de oeverwallen en
overslaggronden van de Vecht. De begroeiing van deze strook is rijker en
meer gesloten, zowel langs de weiden als op de erven van het
boerderijenlint.
Ten oosten van de Vecht (het grootste deel van de Nieuwe Keverdijksche
Polder) wordt het landschap als kleiweidelandschap gekenmerkt.
De bovenlaag van de bodem bestaat uit jonge zeeklei, die door de
Zuiderzee en de Vecht is afgezet. Het gebied strekt zich uit van de kust
tot aan het Naardermeer, met een smalle uitstulping langs de Vecht tot
voorbij fort Uitermeer. Het terrein is in voornamelijk smalle langwerpige
en rechthoekige percelen ingedeeld met enige onregelmatigheden bij de
Keverdijk. Het gebied is vanuit enige verschillende bases ontgonnen.
De percelen liggen daarom groepsgewijs in verschillende richtingen.
Het landschap is open van karakter.
Het Naardermeer vormt de noordgrens van een gebied ten oosten van de
Vecht, dat als moerasbos/veenweidegebied kan worden gekenmerkt. Het
Naardermeer zelf is een tot moeras vervallen droogmakerij, waar moerassige rietlanden en open waterplassen of meren liggen. Ten zuidwesten
van het Naardermeer liggen (onregelmatige) blokverkavelingen, die in de
Heintjesrak- en Broekerpolder overgaan in systematischer strokenverkaveling. Het gebied van en rond het Naardermeer is vrij dicht
begroeid met riet, struiken en moerasbomen (berken, elzen en
populieren).
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4. Infrastructuur
4.1 Landwegen

Op de kaart van J. Kuijper uit 1867 staan rond Weesp drie straat- of kustwegen aangegeven: de Korte Weg (de huidige Korte Muiderweg), de
's-Gravelandseweg, het verlengde Buitenveer en een klein gedeelte van de
Klompweg (bij het fort Hinderdam). Dit waren de enige bestrate wegen in
Weesp.
De Korte Muiderweg is reeds vanouds de hoofdweg naar Muiden.
Deze weg snijdt een bocht van de Vecht af en vormt de meest directe
verbinding tussen Muiden en Weesp. In 1817 is de weg met puin verhard.
Kort na de aanleg van de spoorlijn en station Weesp (1874) is de weg
verbreed, bestraat en aan beide zijden beplant met bomen. In de jaren
dertig is een deel van de Korte Muiderweg verbreed. Tussen 1970 en
1974 is de weg verbreed.
Het Verlengde Buitenveer, de Slijkstraat, de Hoogstraat en de
's-Gravelandseweg maken deel uit van de voormalige hoofdweg tussen
Amsterdam, Weesp en 's-Graveland. Het Verlengde Buitenveer maakt deel
uit van het Weesperzandpad, de hoofdweg langs de Weespertrekvaart.
Deze weg is gelijk met de Weespertrekvaart aangelegd, na goedkeuring
van de Staten van Holland en Westfriesland op 15 oktober 1637.
Hij werd aangelegd en beheerd door de "commisarissen van het Weesper
Zandpad", die bestond uit notabelen uit Weesp en Amsterdam. Deze
commissie is pas in 1929 opgeheven. Door de aanleg van het Merwedekanaal (1884-1893) werden de Weespertrekvaart en het Weesperzandpad
in tweeën gesneden. Om beide oevers te verbinden is toen een draaibrug
over het Merwedekanaal aangelegd. Bij de verbreding van het kanaal
tussen 1934 en 1938 is deze brug vervallen. Het Weesperzandpad was
immers onbelangrijk geworden na de aanleg van de Gooilandseweg
(1927-1933, zie hieronder). De Slijkstraat en de Hoogstraat vormen de
oude hoofdstraten van de stedelijke nederzetting Weesp. Al het doorgaande verkeer in oost-westrichting bij Weesp moest (tot 1933, toen de
Gooilandseweg voltooid werd) door de smalle Slijkstraat.
Het noordelijke deel van de 's-Gravelandseweg ligt op de oeverdijk van
de Vecht. Deze weg heeft een zeer oude oorsprong, aangezien hij
aansloot op de oudste Weesper brug over de Vecht. Het zuidoostelijke
deel van de 's-Gravelandseweg liep in oorsprong over de kruin van de
oude Loodijk (een ontginningsdijk). Bij de aanleg van de
's-Gravelandsevaart in 1638 is onder meer de oude wetering aan de voet
van de Loodijk verbreed. Op de zuidkade van dit kanaal is de (nieuwe)
's-Gravelandseweg aangelegd. Omstreeks 1930 is een gedeelte van de
's-Gravelandseweg opgenomen in de Gooilandseweg.
Tussen ca. 1927 en 1933 is een provinciale weg aangelegd tussen
Hilversum en Amsterdam, de Gooilandseweg. Hiermee werd al het
doorgaande oost-west verkeer om Weesp heen geleid. Er moest uiteraard
ook een afslag naar de kern Weesp worden aangelegd. Het eerste idee
hiervoor was de aanleg van een directe verbinding naar de Nieuwstad,
via de Utrechtsepoort en langs de Molenweg.
Dit was weliswaar het kortste tracé, maar dit leverde veel bezwaren op in
verband met de verboden kringen van het Utrechtse Front. De gemeenteraad keurde in haar vergadering van 29 april 1936 de aanleg van de
C.J. van Houtenlaan goed. Deze weg ligt in het verlengde van de
Groeneweg. Het oorspronkelijk gebogen tracé van de Groeneweg binnen
de singelsloot is recht getrokken, verlengd en met een boog langs het
fabriekscomplex van Van Houten naar de Gooilandseweg geleid.
De verlenging van de Groeneweg is als een doorbraak te beschouwen.
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Overigens vormde deze nieuwe weg in de jaren zestig nog de basis tot
een plan voor een doorbraak dwars door het centrum van Weesp. Naast
het stadhuis was een verbinding tussen de Groeneweg, Het Croote Plein
en de Hoogstraat gepland. Dit plan is niet uitgevoerd.
(Zie afbeeldingen

11a en

11b.)

4.2 Waterwegen

De oudste waterwegen rond Weesp zijn de rivieren de Vecht en het
Smal-Weesp, die direct ten noorden van de stad samenvloeien. De Vecht
maakte sedert de middeleeuwen deel uit van de belangrijke scheepvaartroute tussen Utrecht en Noord-Duitsland. Met de opkomst in de 14de en
15de eeuw van met name Amsterdam werd de Vecht ook belangrijk als
verbinding tussen Amsterdam en de Rijn. Vanaf de Vecht waren twee
mogelijkheden om Amsterdam te bereiken: via Muiden en langs de
zeekust van het IJ, en binnendoor via het Smal-Weesp. Vanwege de
verzanding van de kust voor Muiden werd de route over het Smal-Weesp
steeds belangrijker. Hierdoor bloeide Weesp economisch sterk op.
Het Smal-Weesp was reeds voor 1500 door een sluis van de Vecht
gescheiden. In 1564 is deze sluis door een schutsluis vervangen, die in
1816 nogmaals is vervangen. Deze schutsluis van 1816 is tenslotte in
1822-1823 vervangen door de huidige sluis. De Vecht werd in de
17de eeuw gekanaliseerd met dijken, dammen en sluizen. De route tussen
Weesp en Amsterdam is aanzienlijk verbeterd door de aanleg van de
Weespertrekvaart. Deze is in 1638 aangelegd ingevolge een overeenkomst
tussen de steden Amsterdam en Weesp en krachtens een octrooi van de
Staten van Holland en Westfriesland. Deze vaart volgt het Smal-Weesp,
de Gaasp, de oostelijke ringvaart van de Bijlmermeer, de zuidelijk
ringvaart van de Watergraafsmeer en de Amstel. Aangezien het
Bijlmermeer in 1627 en de Watergraafsmeer (of Diemermeer) in 1629
waren drooggelegd hoefde slechts een verbinding tussen de ringvaarten
van deze droogmakerijen worden gegraven.
Tussen 1822 en 1828 is de gehele Keulse Vaart, zoals de verbinding
tussen Amsterdam en de Rijn (via de Vaartse Rijn, Vecht, Smal-Weesp,
Gaasp, Weespertrekvaart, ringvaarten van de Bijlmermeer en Diemermeer
en het Amstel-Drechtkanaal) werd genoemd, verbeterd. Kaden werden
verbeterd, sluizen verbreed en de kanalen verruimd en uitgediept.
De Vecht is op vele punten verbreed en uitgediept in 1854.
De verbeteringen van de Keulse Vaart uit het begin van de 19de eeuw
bleken al spoedig onvoldoende te zijn. Reeds in 1848 zijn de eerste
plannen ingediend een groot kanaal aan te leggen ter vervanging van de
Keulse Vaart. Pas bij wet van 29 juli 1881 werd besloten tot de aanleg
van een kanaal van Amsterdam naar de Lek ten westen van Vreeswijk en
van Vianen naar de Merwede bij Gorinchem. In de wet van 15 mei 1884
werd het plan zodanig gewijzigd dat ook het tracé van de Vecht tussen
Utrecht en Nigtevecht geen deel zou uitmaken van het nieuwe kanaal.
In 1884 is men begonnen met de aanleg van het nieuwe kanaal, het
Merwedekanaal. Op 1 mei 1893 is het gehele kanaal voor scheepvaart in
gebruik genomen. Toen is de naam Keulse Vaart overgegaan op het
Merwedekanaal.
Het kanaal loopt ongeveer 1 kilometer westelijk langs de kern van Weesp.
De scheepvaartroute over de Vecht en het Smal-Weesp verstilde zeer
snel. De wachtende schippers bij de sluis in het Smal-Weesp, de activiteiten rond de overslag en de varende nering behoorden in één slag tot
het verleden. De oevers van het Merwedekanaal hebben te Weesp slechts
weinig industrie aangetrokken. Alleen op de kruising met het Smal-Weesp
hebben zich enige industrieën gevestigd.
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Reeds kort na 1900 bleek de capaciteit van het Merwedekanaal onvoldoende voor het groeiende scheepvaartverkeer.
Bij wet van 27 maart 1931 werd de aanleg van het bredere AmsterdamRijnkanaal bevolen. Ten noorden van Utrecht volgt het nieuwe kanaal het
bestaande tracé van het Merwedekanaal. Hiervoor is het kanaal tussen
1934 en 1938 verbreed tot ruim 75 meter. Dit gedeelte van het
Amsterdam-Rijnkanaal is op 23 maart 1938 in gebruik genomen.
Het totale kanaal is voltooid in 1952.
Al spoedig bleek het kanaal weer te smal. In 1965 is daarom het
Amsterdam-Rijnkanaal verbreed ten behoeve van duwvaartkonvooien van
100.000 ton laadvermogen.
Weesp hoopte na de oorlog te kunnen profiteren van de scheepvaart van
het Amsterdam-Rijnkanaal. In 1966 is daartoe een haven aangelegd in het
Smal-Weesp. Hier hebben zich nauwelijks watergebonden industrieën
gevestigd. Wel zijn er in de loop der tijd kantoren en bedrijven gebouwd.
De 's-Cravelandsevaart is in 1637 aangelegd als verbinding tussen de
Vecht en het Gooi en de afvoer van zand uit 's-Craveland. Deze vaart
volgt voor een belangrijk deel de oude ontginningswetering langs de
Loodijk.
Oorspronkelijk mondde de 's-Cravelandsevaart haaks uit in de Vecht, via
een sluis. Om deze sluis heen werd in 1672 het fort Uitermeer aangelegd.
De sluis lag daarmee geheel binnen het fort. Dit gaf in vredestijd dusdanig veel overlast dat men in 1878 heeft besloten de 's-Cravelandsevaart
met een bocht om het fort aan te leggen. De nieuwe sluis ligtnaast het
fort.
In 1942 is op het zuidelijkste punt van de gemeente Weesp een kort
kanaal met een sluis aangelegd; de zandvaart tussen de Vecht en de
Spiegelpolder. In 1937 had de maatschappij Ballast-Nedam vergunning
verkregen om in de Spiegelpolder te Nederhorst den Berg zand te winnen.
Vanwege een wijziging in de wijze van zandwinning was het in 1942
noodzakelijk zandzuigers in de polder te varen. Hiertoe is een verbinding
gegraven tussen de Vecht en de polder, voorzien van een schutsluis.
Deze verbinding is als aan- en afvoerkanaal voor zandschepen behouden.
(Zie ifbeelding 12.)

4.3 Dijken en kaden

Vrijwel alle kaden en dijken in de gemeente Weesp dateren uit de
periode voor 1850. Vele dijken zijn aangelegd in het kader van de landontginning en dateren uit de middeleeuwen. In de 17de eeuw zijn er
enkele aan toegevoegd in verband de aanleg van kanalen.
In de periode 1950-1940 is slechts één belangrijke wijziging in de
structuur van de dijken en kaden aangebracht, namelijk de aanleg van de
dijken ter weerszijden van het Merwedekanaal (1884-1893). Bij de
verbreding van het kanaal ten behoeve van de aanleg van het AmsterdamRijnkanaal in 1934-1938 is de westelijke kade langs net Merwedekanaal
verlegd. Het tracé is toen zo ruim genomen, dat het bij de verbreding van
1966 niet weer nodig was om de kade te verleggen.
Een wijziging van veel minder belang was de opheffing van de Keverdijk
in 1876, toen de Keverdijksche Polder, Spijkerpolder en Honswijkerpolder
zijn samengevoegd tot de Nieuwe Keverdijksche Polder. Deze dijk is
daarbij voorzien van duikers.
De dijken aan weerszijden van de Vecht bestaan gedeeltelijk uit de
natuurlijke oeverwallen van de rivier. Vermoedelijk zijn ze nog voor de
14de eeuw aangevuld tot oeverdijken, die de rivier in toom moesten
houden. Aan de oostzijde liggen: de Dammerweg, het noordelijke deel
van de 's-Cravelandseweg en de Lange Muiderweg (Langeweg). Aan de
westzijde liggen: de Klompweg, de Horn, de Utrechtseweg, de
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Hoogstraat, de Stationsweg en de kade oostelijk van de Korte Muiderweg.
De Korte Muiderweg zelf ligt vermoedelijk op een restant van een oeverwal van een oude Vechtloop.
Ter weerszijden van het Smal-Weesp liggen kaden. Deze kaden zijn
aangelegd bij de ontginning van het omliggende land. Bij de aanleg van
de Weespertrekvaart (1638) zijn de kaden waarschijnlijk verbeterd, ook
mede vanwege de aanleg van het Zandpad (Buitenveer): de hoofdweg
naar Amsterdam.
Ook ter weerszijden van de 's-Cravelandsevaart liggen kaden.
Vermoedelijk is de noordelijke kade de oude Loodijk, een middeleeuwse
ontginningsdijk. De zuidelijke dijk is aangelegd bij het graven van de
's-Gravelandsevaart (1637).
De Keverdijk is in de 11de of 12de eeuw aangelegd ter bescherming van
het te ontginnen land tegen het Naardermeer. Het Naardermeer stond
toen nog in open verbinding met de Vecht. Deze verbinding is in de loop
der tijd dichtgeslibd, in de 14de eeuw afgedamd en vervolgens verkaveld
en ontgonnen.
De Papelaan is de kade, die de Cemeenschapspolder en de Bloemendaler
polder scheidt. De Aetsveldseweg is een kade van natuurlijke oorsprong.
Dit is een kreekrug, die tevens de ontginningbasis heeft gevormd voor het
omliggende land.
(Zie afbeelding 14.)

4.4 Spoorwegen

In 1863 heeft de HIJSM (Hollandse Ijzeren Spoorweg Maatschappij) een
concessie aangevraagd voor de aanleg van een spoorweg tussen
Amersfoort, Hilversum en Amsterdam met een aftakking tussen Hilversum
en Utrecht. In de eerste plannen liep deze spoorlijn direct van Hilversum
naar Amsterdam. Dit tracé liep zuidelijk om Weesp heen. Bij de
uiteindelijke concessie, die in 1871 is verleend, werden ook stations bij
Weesp en Naarden voorzien. De spoorlijn werd hiertoe vanuit Hilversum
naar Naarden geleid, vervolgens via een bocht dwars door het
Naardermeer naar Weesp en Amsterdam gevoerd. Op 10 juni 1874 werd
de gehele spoorlijn, de Oosterspoorweg, voor het treinverkeer geopend.
Het station van Weesp ligt op de westoever van de Vecht, even ten
noorden van de stad. Op deze plaats golden namelijk geen beperkingen
voor het bouwen in steen (verboden kringen). In Weesperkarspel had de
trein nog twee stopplaatsen: Uitermeer (bij de Keverdijk, nu in de
gemeente Weesp) en Duivendrecht (nu gemeente Amsterdam).
Vermoedelijk zijn deze stopplaatsen kort na 1900 opgeheven.
Het tracé van deze spoorlijn, is in de loop der tijd ongewijzigd gebleven.
Wel zijn er vele aanpassingen aan de spoorlijn uitgevoerd.
Tussen 1980 en 1987 is een spoorweg naar Almere en Lelystad
aangelegd, de Flevolijn. Deze spoorlijn takt in Weesp af van de Cooilijn
en gaat via een ruime bocht naar het noorden. De Flevolijn en de
Cooilijn hebben even ten oosten van Weesp een ongelijkvloerse kruising.
In de gemeente Weesp had de Cooilijn twee aftakkingen ten behoeve van
fabriekscomplexen. De belangrijkste aftakking is aangelegd rond 1890 ten
behoeve van de cacao- en chocoladefabriek C. van Houten. Op het
fabrieksterrein waren enige overslagpunten, waar de goederen konden
worden overgeladen op de wagons van een fabrieksspoor (een smalspoor).
Dit spoor was zeer fijn vertakt en verbond alle gebouwen van het
compiex onderling.

18

Een tweede aftakking van de spoorlijn was gerealiseerd ten behoeve van
de locomotievenfabriek Ducroo & Brauns. Deze fabriek lag op het punt,
waar de spoorlijn het Merwedekanaal kruist.
Weesp heeft geen tramverbindingen gekend. Wel is in 1895 een
concessie verleend aan R. Mack, om een stoomtramverbinding aan te
leggen tussen Amsterdam en 's-Graveland, via Weesp. Deze tramlijn is
echter niet gerealiseerd.
(Zie afbeelding 13.)

4.5 Militaire Infrastructuur

Reeds in de 14de eeuw was de stad Weesp omgeven door een houten
palissade, die het ingesloten gebied beschermde tegen aanvallen van
buiten. Bij de verlening van het stadsrecht in 1355 bleek er namelijk
reeds een "versterking" aanwezig te zijn.
Na de stadsuitbreiding van 1401 werd toestemming verleend een stadsmuur aan te leggen. Deze is inderdaad gerealiseerd, want hij is in 1517
na vernietiging door Gelderse troepen vernieuwd. Bij de uitbreidingen van
1613 en 1647 werd de verdediging niet aangepast. De Franse bezetting
van 1672 vormde de aanleiding de stad te voorzien van een nieuwe
omwalling. Tegelijk is de stad nogmaals vergroot.
De nieuwe stadswal werd niet zozeer aangelegd ter verdediging van de
stad Weesp zelf, maar meer ter verdediging van het voorland van
Amsterdam. Deze stad bekostigde dan ook het leeuwedeel van de aanleg.
Het ontwerp, dat wordt toegeschreven aan Johan Maurits van Nassau,
voorzag in een rondgaande wal van het nieuw-Nederlands stelsel
bestaande uit vier fronten met elk twee bastions. Het oostfront ligt aan de
oostzijde van de Vecht; het noordfront ligt aan de noordzijde van het
Smal-Weesp.
Er is slechts een gedeelte van deze omwalling gerealiseerd, namelijk het
's-Cravelandsefront met de bastions Bakkerschans en Nieuw Achtkant aan
de oostzijde en het Utrechtsefront met de bastions Rozeboom en
Draaierschans aan de zuidzijde. De andere twee fronten zijn wel uitgezet,
maar niet gerealiseerd. Geldgebrek en de geringe draagkracht van de
bodem worden hiervoor als reden aangegeven.
In de loop van de 18de eeuw had men de hoop op voltooiing blijkbaar
opgegeven, aangezien men de gronden van het west- en noordfront toen
heeft uitgegeven als hovenierslanden.
Weesp werd aan het einde van de 17de eeuw opgenomen in de
Hollandse Waterlinie. Deze linie bestond uit een aaneengesloten front
van inundaties, waarvan de zwakke punten werden beschermd met forten
en versterkte steden. Het fort Uitermeer is in 1673 om de sluis in de
's-Gravelandsevaart heen gebouwd. Deze vaart vormde namelijk een
doorgang door de waterlinie. Daarnaast was deze vaart van strategisch
belang voor het stellen van inundaties. In de 19de eeuw is het fort
versterkt met onder andere een bomvrije toren (1845), traverses en
remises (ca. 1880). In 1878 heeft men de 's-Gravelandsevaart via een
bocht noordelijk om het fort gelegd. De sluis in het fort is toen gedempt.
Het fort is op 28 oktober 1959 als vestingwerk opgeheven.
In 1 799 is ten westen van Weesp een aarden batterij opgericht: het fort
Roskam. Deze batterij is reeds bij KB van 26 april 1923 als vestingwerk
opgeheven.
In het begin van de 19de eeuw is de Hollandse Waterlinie vervangen
door de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waarbij de stad Utrecht binnen de
linie is getrokken.
De vesting Weesp is bij besluit van 25 januari 1854 in deze linie
opgenomen, evenals de forten Uitermeer en Roskam. Kort daarna is de
vesting op enige punten versterkt en is het 's-Gravelandsefront voorzien
van een omgracht, bomvrij torenfort (1860). In 1876 is het torenfort aan
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de oostzijde voorzien van een aarden wal, die bij de restauratie van
1983-'85 weer is afgegraven. Ook nog in 1876 zijn op de bastions
Nieuw Achtkant Cs-Gravelandsefront) en Rozeboom (Utrechtsefront)
bomvrije ruimten gebouwd.
Bij Koninklijk Besluit van 9 januari 1901 werd de vesting Weesp formeel
opgenomen in de stelling van Amsterdam, een grote fortenkring rond
Amsterdam. In militaire kringen werd de vesting Weesp al sedert ca. 1883
tot deze stelling gerekend. De forten Uitermeer en Hinderdam werden in
1913 bij de stelling van Amsterdam gevoegd. In 1922 is de gehele linie
overgegaan in de "Vesting Holland". Deze vestinglinie is in fasen
opgeheven. Het zuidelijk front van de vesting Weesp (Utrechtse front)
werd bij KB van 27 september 1947 opgeheven en werd de naam
"Vesting Weesp" gewijzigd in "Wal van Weesp". De "Wal van Weesp"
(het 's-Cravelandse front) werd bij KB van 19 augustus 1959 opgeheven.
Beide wallen zijn recent geëgaliseerd.
De provinciale weg Amsterdam-Weesp-Hilversum (de Gooilandseweg),
die is aangelegd tussen 1927 en 1932, loopt vlak langs fort Uitermeer.
Deze weg vormde een ernstige verzwakking van de linie. Om dit te
compenseren is omstreeks 1932 de gewapend betonnen mitrailleurkazemat "Keverdijk" gebouwd. Deze kazemat bestreek niet alleen de
Gooilandseweg, maar ook de 's-Gravelandsevaart en de spoorlijn.
Omstreeks 1940 is in de oostwal van het fort Uitermeer nog een extra
mitrailleurkazemat gebouwd: een gewapend betonnen exemplaar van het
type G.
Bij de systematische versterkingen van de vesting Holland tussen ca. 1935
en 1940 zijn op de zwakke plaatsen in de waterlinie gewapend betonnen
groepsschuilplaatsen en mitrailleurkazematten gebouwd. Bij de spoorwegovergang in de Keverdijk is een mitrailleurkazemat type G gebouwd.
Deze kazemat heeft als een van de zeer weinige nog een gietstalen
geschutskoepel. In de polders in het zuidoosten van de gemeente, waar
de zone van inundatie betrekkelijk smal was, zijn vele gewapend
betonnen groepsschuilplaatsen type P gebouwd. Bij deze schuilplaatsen
konden onbeschermde geschutsopstellingen worden ingericht. Bij de
aanvang van de Duitse inval (10 mei 1940) waren nog niet alle werken
voltooid. Zo ontbreekt van de groepsschuilplaats H7 aan de Dammerweg
de kap. Van de groepsschuilplaatsen langs de Lage Klompweg is men niet
verder gekomen dan een grondplaat op funderingspalen.
Rond de vestingwerken mocht, zolang ze in functie waren, slechts onder
strenge bepalingen worden gebouwd. De Kringenwet van 1853 gaf drie
zones aan: de kleine kring, de middelbare kring en de grote kring.
Voor de kleine kring, die een strook van 300 meter rondom de vesting
besloeg, was bepaald dat hier slechts in brandbaar materiaal mocht
worden gebouwd bij een maximale oppervlakte van 40m2. Tevens moest
bouwvergunning worden gevraagd bij het Ministerie van Oorlog. Voor de
bouw van een woonhuis was speciale toestemming vereist.
De middelbare kring lag in een strook van 300 meter rond de kleine
kring, bij geschakelde vestingen slechts aan de frontzijde. Hier mochten
houten gebouwen met een stenen voet van maximaal 50 cm en een
stenen rookkanaal worden gebouwd. Ook in deze kring was bouwvergunning van het Ministerie van Oorlog noodzakelijk.
De grote kring lag in een zone van 400 m. rond de middelbare kring.
Hiervoor waren geen nadere bepalingen vastgesteld. Alle bebouwing in
de verboden kringen kon worden verwijderd in tijd van beleg of oorlog.
Het was dus riskant om binnen deze kringen te bouwen.
Langs de Utrechtseweg, het Molenpad en de 's-Gravelandseweg is de
bebouwing in hout opgetrokken vanwege deze bepalingen. Ook rond het
fort Uitermeer is om dezelfde reden nog houten bebouwing aan te treffen.
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Bij de opheffing van de vestingwerken, vervielen de bepalingen van de
verboden kringen ook.
4.6 Industrie
In de middeleeuwen vormde de lakenindustrie de voornaamste tak van
industrie in Weesp. Door de oorlogshandelingen van de late 15de en
16de eeuw verloor de lakenindustrie terrein aan de opkomende bierbrouwerijen. En hoewel het stadsbestuur vele maatregelen nam om de
lakenweverijen voor de stad te behouden werd zij in de loop van de
16de eeuw geheel verdrongen door de bierindustrie. Deze tak van
industrie bereikte haar hoogtepunt omstreeks 1620. In de loop van de
17de eeuw neemt de omvang van deze industrie langzaam maar zeker af,
om omstreeks 1750 geheel te verdwijnen.
De bierindustrie vond in de 17de en 18de eeuw haar opvolger in
brandewijn- en jeneverstokerijen. Dankzij deze tak van industrie is de
18de eeuw voor Weesp een periode van welvaart. Op het hoogtepunt
waren er ca 30 stokerijen en ca 10 brandersmolens aanwezig. Aan het
eind van de 1 8de eeuw wordt de concurrentie van Schiedam steeds groter
en moet een toenemend aantal stokerijen de poorten sluiten. De laatste
stokerij werd omstreeks 1880 opgeheven.
Een geheel andere tak van industrie, die aangetrokken werd door de
zuiverheid van het Vechtwater, werd gevormd door de wasserijen.
Deze tak van industrie heeft steeds een tamelijk ondergeschikte rol
gespeeld. In de loop van de 19de eeuw werden veel wasserijen gesloten.
In de eerste helft van de 19de eeuw was voor Weesp een periode van
malaise. De economische omstandigheden waren zeer slecht. In 1816
blijken er slechts 52 fabrieksarbeiders aanwezig (op 2600 inwoners),
werkzaam in 16 fabrieken. De belangrijkste takken van dienst waren
gerelateerd aan het vervoer over de Keulse Vaart tussen Amsterdam en de
Rijnsteden; onder andere overslag, leveranties en diensten ten behoeve
van de voor de sluis wachtende schippers. Door de opening van het
Merwedekanaal in 1893 werd de scheepvaart om Weesp heen geleid en
vervielen vrijwel alle toeleveringsfuncties en diensten aan de scheepvaart.
De belangrijkste industrie gedurende de MlP-periode was de cacao- en
chocoladefabriek C.J. van Houten. Deze firma heeft zich in 1850 in
Weesp gevestigd, in een leegstaande wasserij aan de Oudegracht.
Van Houten kocht juist dit gebouw omdat de prijs laag was
(ƒ 2970,02 'A) en er een stoommachine aanwezig was. Na een aarzelende
start groeide deze fabriek uit tot verreweg de belangrijkste werkgever van
Weesp. Vooral tussen 1886 en 1891 groeide de fabriek zeer sterk. Het
aantal werkplaatsen steeg toen van 174 tot 610. In 1900 was 34,5% van
de mannelijke en 90,7% van de vrouwelijke beroepsbevolking werkzaam
bij Van Houten, in totaal ongeveer 1050 mensen.
De fabriek aan de Oudegracht groeide dusdanig, dat aan het eind van de
19de eeuw naar een nieuwe behuizing moest worden omgekeken.
Tussen 1888 en 1891 had Van Houten enorme stukken grond direct ten
westen van Weesp aangekocht. Vervolgens is hier tussen 1891 en 1897
een groot fabriekscomplex gebouwd, naar ontwerp van ir. W.C. Crothe.
Dit complex, dat geheel ten zuiden van het Smal-Weesp lag, bestond uit
vele verschillende gebouwen met elk een eigen functie.
Na de eerste Wereldoorlog nam de afzet van cacaoprodukten langzaam
af. Ook Van Houten moest daardoor zijn produktie verminderen en een
aantal arbeiders ontslaan. Na de Tweede Wereldoorlog trad geen herstel
meer op. De fabriek werd in 1963 verkocht aan het Amerikaanse bedrijf
"Crace & Co", dat de fabriek op zijn beurt in 1968 doorverkocht aan de
firma "Peter Pan". En hoewel het machinepark toen nog geheel vernieuwd
werd, achtte zij het na korte tijd noodzakelijk de fabriek in Weesp te
sluiten. Het complex is vervolgens ontmanteld en grotendeels gesloopt.
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Slechts enkele gebouwen zijn in het fabriekscomplex van Duphar
behouden.
In 1930 is de firma Van Houten een combinatie aangegaan met Philips
om in Weesp vitamine D te produceren in gevitaminiseerde chocoladetabletten, de NV Produktiemaatschappij Philips - Van Houten. Na de
Tweede Wereldoorlog is deze fabriek uitgegroeid tot een chemisch
industriecomplex, waar vele verschillende produkten worden
gefabriceerd. Het bedrijf is reeds geruime tijd zelfstandig, onder de naam
Duphar. Nu is deze fabriek een van de grootste werkgevers van Weesp.
Na de Tweede Wereldoorlog is de gemeente Weesp aangewezen tot
concentratiepunt voor industrie. Op de terreinen ten westen van de stad
zijn grote industrieparken tot ontwikkeling gekomen: industrieterrein
Noord (ca 1967) en industriepark Van Houten (ca 1980).
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5. Nederzettingsstructuur
5.1 Algemeen

De stad Weesp ligt op de westoever van de Vecht, op het punt waar het
riviertje het Smal-Weesp en de rivier de Vecht samenstromen. Weesp is
ontstaan in de 11de of 12de eeuw en grooeide in de middeleeuwen uit
tot een belangrijke handelsstad, begunstigd door de Graven van Holland
vanwege de rol als grensvesting tegen het Sticht.
Zowel de late 14de en 15de eeuw als in de 17de eeuw groeide de stad
weer sterk. In 1401, 1613, 1647 en 1673-'78 werd de stad uitgelegd. Met
de laatste uitleg bereikte de stad de huidige grootte. De stad werd toen
tegelijk voorzien van een omwalling, waarvan volgens het ontwerp slechts
de helft is uitgevoerd.
In de 19de en begin 20ste eeuw is de stad voornamelijk verdicht. Slechts
langs de buitensingels is enige uitbreiding buiten de stad gerealiseerd.
Buiten de omwalling was er omstreeks 1850 slechts bebouwing langs de
uitvalswegen en de ontginningsdijken. Hierin zijn enkele verdichtingen,
die als buurtschappen kunnen worden gekarakteriseerd. Dit zijn
De Klomp, De Horn en Uitermeer. Hiervan is De Horn het meest
belangrijk. Hier heeft zich omstreeks 1900 een fabriek voor metaalbewerking gevestigd, mogelijk als opvolger van een oude scheepswerf.
Het eerste uitbreidingsplan van Weesp dateert uit 1928 en is ontworpen
door het Rotterdamse architectenbureau Cranpré Molière, Verhagen en
Kok. Omdat ten oosten en zuiden van de stad niet gebouwd kon worden
vanwege de verboden kringen en de grond ten westen van de stad vrijwel
geheel in handen was van de firma Van Houten (die geen grond wilde
verkopen voor woningbouw) beslaat dit uitbreidingsplan een deel van de
polder Bloemendaal. Het plan werd op 28 juni 1928 door de Raad
vastgesteld (en op 14 november 1929 goedgekeurd door GS). Opvallende
elementen in dit plan zijn de mogelijkheden tot gefaseerde aanleg en de
"reserve"-ruimte. In 1929 werd aan hetzelfde architectenbureau een
gewijzigd ontwerp gevraagd, waarin een hogere dichtheid bereikt zou
worden. Dit nieuwe plan is vastgesteld door de Raad op
29 augustus 1929 en vervolgens nog twee keer met enige (ondergeschikte)
wijzigingen op 19 december 1929 en 19 juni 1931. Het plan is goedgekeurd door GS op 1 0 februari 1932.
Naar aanleiding van de aanleg van de provinciale weg HilversumAmsterdam (Gooilandseweg) tussen 1927 en 1936 kwamen er andere en
betere mogelijkheden tot uitbreiding van Weesp. De firma Van Houten
was toen namelijk wel bereid grond te verkopen voor woningbouw. Voor
het zuidwestelijk deel van de Weesp is toen door K. Breijer, directeur van
de Dienst Gemeentewerken van Weesp, een nieuw uitbreidingsplan
gemaakt: de kern hiervan vormde de verbindingsweg van het Groote Plein
naar de Gooilandseweg (de Groeneweg). Dit plan is op 8 juni 1936 door
de Raad vastgesteld.
Van beide uitbreidingsplannen is maar weinig uitgevoerd: langs de
Groeneweg is slechts enige bebouwing gerealiseerd, in de Bloemendaler
Polder vrijwel niets.
In 1939 is een nieuw uitbreidingsplan voor de polder Bloemendaal
ontworpen. Hierin werd de bebouwing gereduceerd tot enige woningbouw, villabouw en industievestiging rond de begraafplaats. Het doel was
meer een afronding te maken van aan de rafelige ontwikkelingen aldaar,
dan een groots bouwterrein vast te stellen. Dit plan is op
18 september 1939 vastgesteld door de Raad en op 23 januari 1940
goedgekeurd door GS. Ook van dit plan is vrijwel niets uitgevoerd.
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5.2 Bevolking
De bevolkingsontwikkeling van Weesp in de periode 1850 tot 1940 heeft
een weinig constant karakter. Tussen 1850 en 1870 is de groei gering
(ca. 17 inwoners per jaar). Na 1870 nam de groei toe, mogelijk reeds
vanwege gunstiger vestigingsmogelijkheden na de aanleg van de spoorlijn
Amsterdam-Amersfoort (1874). Tussen 1880 en 1900 groeide Weesp
relatief fors. In twintig jaar nam de bevolking toe van 3758 inwoners tot
6802 inwoners, een jaarlijkse toename van ca. 150 inwoners. Bij verdere
uitsplitsing blijkt er tussen 1886 en 1891 een zeer groot vestigingsoverschot te zijn opgetreden. Uit tabel 2 blijkt dat deze groei vooral te
danken is aan de enorme vraag naar arbeiders van de Van Houten
chocolade- en cacaofabriek.
Na 1900 valt de groei weer terug naar het niveau van voor 1870.
Tussen 1925 en 1940 daalde het aantal inwoners van 7548 tot 7126.
Pas na de tweede wereldoorlog groeide de bevolking weer, maar in een
sneller tempo dan voorheen. Na de opdeling van de gemeente
Weesperkarspel in 1966 neemt de groei nog sterker toe.
Tabel 1: Bevolkingsontwikkeling

1851-1980

Weesp
Jaar

Inwoners

Weesperkarspel

2711
2844
3065
3758
5566
6802
7193
7354
7227
7126

1851
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940

laar

Toename
- 243
133
221
693
1708
1236
291
161
- 127
- 101

(sedert 1839)

1851
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940

Inwoners
1335
1385
1715
1906
2292
2603
2541
2792
3360
3620

Tabel 2: Ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen bij de cacao- en
Chocoladefabriek Van Houten tussen 1851 en 1911
Jaar

Arbeidsplaatsen

1851
1861
1871
1881
1891
1901
1911

3
2
12
78
610
1052
932

Toename
3
- 1
10
68
532
442
-120

5.3 Stad Weesp

De stad Weesp ligt op de westoever van de Vecht, op het punt waar het
riviertje het Smal-Weesp en de rivier de Vecht samenstromen. De stad ligt
op een relatief hoog punt, op een restant van de oeverwallen van de
Vecht en het Smal-Weesp. De rivier de Vecht was hier betrekkelijk smal
en goed te overbruggen. Daarom kruiste een oude handelsweg tussen
Holland en Utrecht de Vecht op dit punt.
in de 11de of 12de eeuw ontstond hier een nederzetting. Deze nederzetting behoorde aanvankelijk tot het grondgebied van de Bisschoppen
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van Utrecht. Echter aan het eind van de 13de eeuw werd deze streek
verworven door de Graven van Holland. Zij bouwden Weesp uit tot
grensvesting tegen Utrecht en begiftigden de nederzetting met verschillende rechten. Dat kwam de groei van de plaats ten goede.
In de 14de eeuw nam het belang van deze nederzetting toe, zowel
vanwege de verbeterde waterstaatkundige toestand die meer landontginningen mogelijk maakte als door verschuiving in de handelsroutes.
Met de opkomst van Amsterdam werd de scheepvaartroute over het SmalWeesp belangrijker. Vermoedelijk is in de 13de eeuw aan Weesp stadrecht verleend, om de benedenloop van de Vecht en de grens tussen
Utrecht en Holland te controleren. In het stadsrecht van 1355, dat is
verleend door graaf Willem van Beieren, wordt namelijk gesproken van
een bevestigde plaats. Vermoedelijk was Weesp toen reeds met een
houten palissade omwald.
In 1401 werd van hertog Albrecht van Beieren toestemming verkregen de
stad te vergroten en aansluitend te voorzien van een stenen ommuring.
Deze vergroting bestond uit een strook van ca 190 meter aan de zuidoostzijde van de stad (50 roeden). De eerste stadsmuur liep langs de
Herengracht, Oude Gracht en Achter het Vosje.
De stad verdichtte in de loop van de 15de eeuw sterk. In 1552 werd
vergunning verkregen van Keizer Karel V om de Middenstraat aan te
leggen door van "twee wegen lopende door de stad een gemeene te
maken", aanvankelijk nog met een bocht om het convent de Grobbe.
Na de reformatie was het mogelijk om de bocht er uit te halen: dit
geschiedde in 1591.
Op 12 maart 1613 verkreeg de stad octrooi om de stad nogmaals te
vergroten, door het graven van de Achtergracht: de "Nieuwstad". Om de
Nieuwstad te verbinden met de oude stad is de oude stadsmuur langs de
Oudegracht gedeeltelijk gesloopt om een aantal bruggen aan te leggen.
In 1647 verkreeg de stad vergunning van de Staten van Holland om een
uitleg aan de noordzijde van het Smal-Weesp en een uitleg aan de oostzijde van de Vecht te realiseren. In 1663 werd vergunning verkregen tot
onteigening van gronden ten behoeve van de in 1647 vergunde uitleg.
Na de bezetting door de Fransen in 1672 werd besloten de stad te
omwallen. Het ontwerp hiervoor was van de hand van Johan Maurits van
Nassau en bestond uit een omwalling volgens het Nieuw-Nederlandse
stelsel. Zij bestond uit vier fronten met elk twee bastions. In een enigszins
gewijzigde opzet zijn tussen 1673 en 1678 het 's-Gravelandse front met
de bastions Bakkerschans en Nieuw Achtkant aan de oostzijde van de
Vecht en het Utrechtsefront met de bastions Rozeboom en Draaierschans
aan de zuidzijde gerealiseerd. Van de fronten aan de west- en noordzijde
zijn slechts de omringende singelsloten uitgevoerd.
Met deze (gedeeltelijk uitgevoerde) omwalling had Weesp zijn huidige
omvang bereikt, in totaal ca 35 ha (netto-oppervlakte: 28 ha).
In de 18de eeuw ondervond Weesp een periode van welvaart, met name
door de bloei van de brandewijnindustrie en jeneverstokerijen.
De structurele ingrepen in deze periode betroffen slechts wijzigingen in
het stratenpatroon: o.a. de gefaseerde demping van de Grobbe (noordelijk
deel: 1772 zuidelijk deel: 1827) en de aanleg van Het Grote Plein voor
het stadhuis (1 772) door terugrooiing vasn de bebouwing. De niet
uitgevoerde fronten aan de noord- en westzijde zijn in de loop van deze
eeuw verkaveld en uitgegeven voor de aanleg van moestuinen en boomgaarden. Hier verrezen enkele boerderijen en hovenierswoningen.
In het begin van de 19de eeuw ondervond Weesp een economische
teruggang. De bevolking nam af tot een dieptepunt omstreeks 1850.
In dat jaar kan Weesp omschreven als een weinig verdichte stad, waarin
met name langs de Achtergracht, ten noorden van de Smal-Weesp en in
het zuiden van de stad nog zeer veel ruimte onbebouwd was.
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In de tweede helft van de 19de eeuw nam de bevolking sterk toe, en
vooral in het laatste kwart van de eeuw. In deze periode hebben zich
meerdere industrieën in de stad gevestigd, die alle arbeiders wierven.
De cacao- en chocoladefabriek C.J. van Houten was hiervan de belangrijkste. Tussen 1870 en 1901 nam het aantal arbeidsplaatsen in deze
fabriek toe van 12 tot 1052.
De bevolkingsgroei in de tweede helft van deze eeuw wordt vrijwel
geheel opgenomen binnen de stadsgrachten. In 1850 telde de binnenstad
nog slechts 96 inwoners per hectare, in 1900 242 inwoners per hectare.
In eerste instantie werd de zuidelijke helft van de stad sterk verdicht met
arbeiderswoningen. Ongeveer gelijktijdig werden de open plekken in het
westelijk deel van de stad ingevuld. Sinds omstreeks 1885 realiseerden
particuliere bouwers onder meer aan de Achtergracht speculatiebouw in
nieuw aangelegde sloppen, stegen en straatjes.
Het gebied ten noorden van de Achter Herengracht (de wijk F en C) was
voor 1885 nauwelijks bebouwd. Het was op onregelmatige wijze doorsneden door brede sloten. De percelen hier waren in gebruik als
hoveniersland; daartussen lagen moerasachtige rietvelden en plassen.
Verder waren er nog enkele bedrijfjes en een gasfabriek (in XIXc gesticht)
aanwezig.
Door de grote vraag naar bouwgrond voor arbeiderswoningen aan het
eind van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw kochten
verschillende particuliere ondernemers hier terreinen op. Elk van deze
bouwondernemers (speculanten) bouwde vervolgens naar eigen inzicht
woningen op zijn terrein, in een volledig autonome verkaveling. Een groot
overzichtsplan ontbrak. De oude parcellering van de hoveniersterreinen
valt zelfs nu nog geheel af te lezen in de huidige verkaveling.
Verbindingen tussen de verschillende straten waren zeer slecht of soms
geheel afwezig (in sloppen en stegen). Woningen waren soms maar
gedeeltelijk en soms zelfs in het geheel niet gefundeerd. Vanwege de zeer
slechte grondslag van dit moerassige gebied zijn veel woningen verzakt of
gescheurd. In enkele gevallen gebeurde dit al tijdens de bouw.
Naar aanleiding van vele klachten over de slechte woontoestand in deze
wijk heeft de gemeente Weesp omstreeks 1910 kredieten beschikbaar
gesteld voor de overname van de straten en het aanpassen van het
stratenplan. Er zijn verschillende plannen ontwikkeld. Deze zijn samengevoegd in het rooilijnenplan van ca 1915. Hierin werden enige
aanpassingen in het bestaande stratenplan voorgesteld (doorbraken) en het
volbouwen van de nog onbebouwde delen van de wijk. Voor het
voltooien van de wijk was een royaal plan opgesteld met enige ronde
pleinen. Ook het oostelijk deel van de wijk was in dit plan opgenomen;
hier werd ook bebouwing voorgesteld en een doorbraak naar de
stationsbuurt.
Van dit rooilijnenplan is maar weinig gerealiseerd; feitelijk is alleen het
slop Herenstraat met de Achter Herengracht verbonden. Dit is
vermoedelijk kort na 1915 geschied. Wel heeft het plan een aantal ideeën
gegeven, die pas later ten uitvoer zijn gebracht. Zo is het gedeelte van de
voormalige buitengracht tussen de Kerklaan en de Julianastraat in de
Heerensingel in 1924 gedempt. Ook geeft het plan een (eerste?) idee voor
de verkaveling van het noordwestelijke deel van de wijk, dat tot dan toe
nog onbebouwd was. Het doortrekken van de Achter Herengracht naar de
Kerklaan is pas in de jaren vijftig geschied.
In het begin van de jaren twintig is het noordwestelijke deel van de wijk
in twee fasen bebouwd met woningwetwoningen door de Algemene
Weesper Woningbouw Vereeniging (AWWV, opgericht in 1912).
De verkaveling van dit plan bestaat uit twee loodrecht kruisende straten,
en is vermoedelijk ontworpen door de architecten Gulden en Celdmaker.
De eerste fase is gerealiseerd in 1923 (32 woningen) en de tweede in
1932 (10 eengezinswoningen en 44 etagewoningen).
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Weliswaar had het rooilijnenplan uit ca. 1915 ook een verkaveling
aangegeven voor het terrein in het oosten van de wijk, maar dit is niet
gerealiseerd. De gasfabriek is omstreeks 1925 gesloopt. Op deze plaats is
vervolgens een school gebouwd. De resten van de hoveniersgronden zijn
tot in de jaren zestig behouden en de houtverwerkende bedrijfjes zijn tot
op heden gehandhaafd.
Sedert het begin van de jaren zeventig van deze eeuw voert de gemeente
een actief renovatie-beleid in de wijk F en C.
In 1919 zijn de woningbouwverenigingen Patrimonium en Sint Laurentius
opgericht. De twee woningbouwverenigingen hebben op het noordelijke
bastion van het westfront (de terreinen Heydanus en Boslust) het "rode
dorp" gerealiseerd, in totaal bestaande uit 71 woningwetwoningen.
Tot 1936 vormden de Slijkstraat, Binnenveer en Buitenveer de belangrijkste oost-westverbinding dwars door Weesp. Al het verkeer van
Hilversum naar Amsterdam voerde door deze smalle straten. Pas met de
aanleg van de Gooi landweg werden deze wegen ontlast.
Om vanuit de stad een goede verbinding te verkrijgen met de
Cooilandseweg is de Croeneweg rechtgetrokken, verbreed en via een
ruime boog verbonden met de Cooilandseweg. Het eerste deel van de
nieuwe weg loopt lijnrecht naar Het Croote Plein en het stadhuis. Nog
steeds is de weg als doorbraak te herkennen, vooral omdat een deel van
de bebouwing aan de Groeneweg onder een hoek met de weg staat.
De binnenstad heeft in de periode 1850-1940 een geringe city-functie
gehad. Er zijn slechts enige scholen, twee postkantoren (na elkaar
functionerend) en enkele kerken gebouwd. De winkelvoorzieningen zijn
geconcentreerd langs de Slijkstraat, het Binnenveer en het noordelijke
deel van de brede Nieuwstraat. Aan de Nieuwstad en Oudegracht zijn
industrieën tot ontwikkeling gekomen, die in enkele gevallen tot zeer
grote complexen zijn uitgegroeid.
De voornaamste hiervan was de oorspronkelijk Leidse cacao- en
chocoladefabriek Van Houten. Na een aarzelende start groeide het
bedrijf na 1880 zeer sterk. Al spoedig was het gebouw te klein. Tussen
1892 en 1897 is het bedrijf in fasen overgeplaatst naar een nieuw
fabriekscomplex ten westen van de stad. De oude fabriek is omstreeks
1900 gesloopt en vervangen door het huidige postkantoor
(Oudegracht 63, 65; 1910), een school (Oudegracht 67) en een kerk
(het Van Houtenkerkje, Oudegracht 69; 1905). De kerk was een geschenk
van de firma Van Houten aan de Nederlandse Protestante Bond Weesp.
Alle fabrieken in de binnenstad zijn nu verdwenen. Daarbij zijn ook
vrijwel alle gebouwen gesloopt en vervangen door nieuwbouw,
voornamelijk in de woonsector.
Na de sluiting van de Zuiderzee in 1932 werd de Vecht een "dode" rivier,
waarin slechts een zeer geringe stroming optrad. Dit had ook gevolgen
voor de stadswateren in Weesp. Deze ondervonden hierdoor onvoldoende
doorstroming. In 1961 heeft men besloten om de Achtergracht te dempen.
Op de kop van de Oudegracht is toen een gemaal neergezet, dat een
kunstmatige doorstroming verzekert.
In het midden van de jaren zestig zijn er voor Weesp enige saneringsplannen ontwikkeld. Een van de uitgangspunten hierin was een
verbetering van de noord-zuidverbinding. Dit verkeer volgt namelijk het
tracé van de Groeneweg, Nieuwstad, Herengracht en Stationsweg naar de
Korte Muiderweg. Een verbetering werd gevonden in een verbinding
tussen de Groeneweg en de Hoogstraat. Daarmee zou het verkeer direkt
naar de bredere Hoogstraat worden geleid.
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Hiertoe zou naast het stadhuis een doorbraak moeten worden gemaakt.
Deze zou tevens de centrumfunctie versterken en het zuidwesten van de
stad beter bereikbaar maken.
Van deze plannen is vrijwel niets uitgevoerd. Alleen de sanering van het
zuidoostelijke deel van de stad is in deze periode gestart, waarbij veel
van de 19de eeuwse arbeidersbebouwing is vervangen of gerenoveerd.
Op 24 maart 1983 is het grootste deel van de binnenstad van Weesp,
inclusief de wallen en grachten, ingeschreven in het register van
beschermde stads- en dorpsgezichten. De wijk F en C valt hier overigens
buiten.
(Zie afbeelding \5.)

5.4 Buitengebied

Al het gebied om Weesp heen bestaat uit polders, die in vele fasen zijn
verkaveld en ontgonnen tussen de 12de en 16de eeuw. De belangrijkste
verkavelingsbases zijn de Aetsveldseweg (die op een kreekrug ligt), de
Utrechtseweg, het noordelijke deel van de 's-Gravelandseweg,
Lange Muiderweg, Klompweg, Korte Muiderweg (oeverwallen langs de
Vecht) en de Loodijk (in 1638 veranderd in de noordkade van de
's-Cravelandsevaart).
Nadien zijn er nog slechts terreinen herkaveld, onder andere na
verveningen (turfafgravingen) en overstromingen.
Tot ca. 1850 was de stad Weesp vrijwel geheel besloten binnen het tracé
van zijn wallen. Slechts aan de zuidzijde van de stad, langs de
Utrechtseweg, stonden enige industriemolens en voorstads bebouwing.
Langs de Vechtoevers stonden boerderijenlinten, afgewisseld door enige
buitenplaatsen. Ook langs enige uitvalswegen stonden boerderijenlinten,
maar minder compleet en uitgebreid dan langs de Vechtoevers. Op enkele
plekken zijn deze verdicht tot gehuchten en buurtschappen: Uitermeer,
De Horn en De Klomp. Hiervan is De Horn het meest verdicht en het
meest verscheiden in bebouwing. Hier stond tot voor kort een metaalverwerkend bedrijf (gesloten in 1989), dat vermoedelijk zijn wortels had
in een scheepswerf. Daaromheen staan enige arbeiderswoningen en
boerderijen. Eén van de woningen was eertijds in gebruik als winkel.
Het gebied ten oosten van de Vecht maakte deel uit van de inundatiezone van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hier waren ook enige vestingwerken opgericht: fort Hinderdam en fort Uitermeer. Om een vrij schootsveld te verzekeren, was de bebouwing in een straal van 1000 meter rond
deze forten aan strenge eisen onderworpen. Deze eisen maakten het
onaantrekkelijk om binnen deze "verboden kringen" te bouwen. Ook aan
de zuidzijde en oostzijde van de stad Weesp golden de bepalingen van
de verboden kringen. Het 's-Gravelandse front en het Utrechtse front
werden immers als vestingwerken van de Nieuwe Hollandse waterlinie
gerekend.
In 1874 is de spoorlijn Amsterdam-Hilversum aangelegd, die vlak langs
Weesp voert. Even ten noorden van de oude stad is een station
aangelegd, op de westoever van de Vecht en dus buiten de verboden
kringen.
Aan de rand van de singelsloot zijn in 1875 de zogenaamde
"Amsterdamse huizen" gebouwd. Deze vormden de inleiding voor een
grootschalige luxe stationswijk. Maar uiteindelijk zijn hier, reeds kort na
1875, alleen nog arbeiderswoningen (speculatiebouw) gerealiseerd, die
aansluiten op de bebouwing van de Herensingel. Het stationsplein kwam
door deze ontwikkeling enigszins afzijdig te liggen, achter de bebouwing
van de Herensingel en als een (brede) zijstraat van de Stationsstraat.
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Ook hier blijken de oude kavelgrenzen in belangrijke mate bepalend te
zijn geweest voor de vormgeving van de wijk.
In het rooilijnenplein van ca 1915 is weliswaar een doorbraak tussen
Wijk F en G en de stationswijk voorgesteld, maar deze wijzigde niets in
de positie van het station. Pas de bouw van de woningenrij aan het
Stationsplein in ca 1932 gaf het stationsplein enige cachet. Niet langer
keek de reiziger uit op de achtertuintjes van de arbeiderswoningen aan de
Herensingel. In 1980 is men begonnen met de sanering van de stationswijk. Alle bebouwing ten noordwesten van de Herensingel is gesloopt en
vervangen, behalve de woningen uit ca. 1932. Bij de sanering is het
station in westelijk richting verschoven, ten einde een groter stationsplein
te kunnen vormen.
Aan de westzijde van de stad werd bebouwing niet gehinderd door de
verboden kringen. Niettemin is hier nauwelijks bebouwing gerealiseerd,
voornamelijk omdat de gronden daar eigendom waren van Van Houten.
Alleen tegen de singelsloot aan zijn hier twee sloppen gerealiseerd: de
Paul Krugerstraat (ca. 1900, gesloopt in 1987) en de Roskamstraat
(ca. 1895). In de jaren twintig is een eenzijdige lintbebouwing aan de
Papelaan gerealiseerd.
Nadat de firma Van Houten geheel uit zijn fabriekscomplex aan de
Oudegracht was gegroeid, is men in 1892 begonnen met de bouw van
een fabriekscomplex ten westen van de stad. In 1897 was het complex
voltooid, het lag op de zuidoever van het Smal-Weesp. Dit fabriekscomplex heeft nog tot ca. 1970 gefunctioneerd. Toen is het vrijwel geheel
gesloopt en zijn de vrijkomende terreinen ingericht tot het Van Houten
Industriepark.
Recht tegenover het industrie-complex op de noordelijke oever van het
Smal-Weesp liet C.J. van Houten, de eigenaar-directeur van de fabriek,
een villa bouwen; villa Casparus. Deze grote en luxe villa is in 1897
ontworpen door A. Salm G.Bzn en gerealiseerd omstreeks 1900. De villa
werd omgeven door een uitgestrekte tuin, die werd aangelegd naar
ontwerp van de tuinarchitect Leonard Springer. In 1948 werd de villa
verbouwd ten behoeve van de rijwielfabriek "De Magneet" en omstreeks
1965 voor een garagebedrijf.
De grote tuinen zijn verkocht, waarna ze zijn ze opgenomen in het
bouwplan Hogewey (1967-1973). Ten zuiden van het fabriekscomplex
(in het noorden van de Aetsveldsepolder) wilde C.J. van Houten een
fabrieksdorp met ca. 500 woningen bouwen, naar het voorbeeld van het
Agnetapark te Delft. Om tot een ontwerp te komen werd in 1897 een
besloten prijsvraag uitgeschreven. Uit de inzendingen onder motto werd
het plan "Nirwana" gekozen, dat van de hand van Hugo Poort uit Goor
bleek te zijn. Zijn ontwerp bevatte ongeveer 500 woningen voor
arbeiders, 50 woningen voor employees, een ziekenzaal voor 1 000 a
2000 personen, een restaurant, een leeszaal, een badhuis, een school en
een kerk. Dit grootse complex zou in totaal ƒ 255.023,60 moeten gaan
kosten. Het is niet geheel duidelijk op welke gronden dit plan niet is
doorgegaan. Wel duidelijk is dat zowel de gemeenten Weesp en
Weesperkarspel als het polderbestuur van de Aetsveldsche Polder weinig
medewerking gaven. Op de plaats de oude fabriek aan de Oudegracht
heeft Van Houten in 1904 een kerk laten bouwen,
het "Van Houten-kerkje".
Ten zuiden van de stadskern Weesp golden de bepalingen van de
verboden kringen. Het noordelijke deel van de Utrechtseweg en het
Molenpad lagen binnen de kleine kring, die bebouwing praktisch
gesproken uitsloot. Niettemin is langs deze beide wegen toch een reeks
(houten) woningen tot stand gekomen in de periode 1895-1930. Deze
woningen worden momenteel als beste voorbeeld van bebouwing in de
verboden kringen rond een vestingwerk beschouwd.
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De uitbreidingsmogelijkheden van Weesp waren vanwege de beperkingen
van de verboden kringen (ten oosten en zuiden van de stad) en het
fabriekscomplex van Van Houten (ten westen van de stad) zeer gering.
Reële uitbreidingsmogelijkheden bestonden dientengevolge slechts aan de
noord- en noordwestzijde van de stad (Bloemendalerpolder). Nog in de
jaren twintig zijn hiervoor plannen ontwikkeld (o.a. het uitbreidingsplan
van Cranpré Molière). Maar toen de bevolking in de jaren dertig terugliep
zijn deze plannen weer vergeten.
In de jaren dertig zijn nog wel enige middenstandswoningen gebouwd
aan de C.J. van Houtenlaan, die sedert 1936 de verbinding tussen de
Croeneweg en de Gooilandseweg vormde.
De grootste groei van Weesp dateert voornamelijk van na de Tweede
Wereldoorlog. Toen de vestingstatus van het Utrechtse front (aan de
zuidzijde van de stad) is opgeheven in 1947 kon de stad aan de zuidzijde
worden uitgelegd. Het plan Zuid I is in 1950 ontworpen door
mej. ir. E.F. van den Ban van de Provinciale Planologische Dienst van
Noord Holland. Dit plan is in ongeveer twee jaar gerealiseerd onder
leiding van K. Breijer, directeur gemeentebedrijven te Weesp.
Aan de noordzijde is de stad in eerste instantie uitgebreid in een strook
langs de spoorlijn, op het voormalige industrieterrein aldaar. Deze wijk is
gerealiseerd tussen ca. 1959 en ca. 1962. Pas na de opheffing van de
gemeente Weesperkarspel in 1966 is ten noorden van de oude stad de
wijk Hogewey aangelegd (ca. 1967-1973).
De meest recente uitbreidingen zijn weer ten zuiden van Weesp gerealiseerd, in de Aetsveldsepolder. Deze wijk, die bijna 1500 woningen
omvat, is in vier fasen gerealiseerd tussen 1978 en 1985.
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6. Bebouwingskarakteristiek
6.1 Stad Weesp

In 1850 was de bebouwing van Weesp nog vrijwel geheel geconcentreerd
binnen het tracé van de stadswallen. Met 90 inwoners per hectare
(in ca. 1850) was de stad weinig verdicht. Er waren nog grote open
plekken aanwezig. Het stadsdeel ten noorden van het Smal-Weesp
(de wijk F en C) en het gedeelte ten westen van de Achtergracht waren
sedert de 18de eeuw in gebruik als hoveniersland. Onder andere aan de
Kerkstraat en de Groeneweg stonden de nodige boerderijen. Ook in de
MlP-periode zijn aan deze straten nog enige boerderijen gebouwd: o.a.
Croeneweg 4 (boerderij), Groeneweg 8 (hovenierswoning) en korte
stammerdijk 5 (hovenierswoning).
In de tweede helft van de 19de eeuw nam de bevolking sterk toe, vooral
dankzij de sterke groei van de industrie. Hierbij moet in de eerste plaats
de cacao- en chocoladefabriek van Van Houten worden genoemd, waar
rond 1900 ruim 1/3 van de mannelijke en 9/10 van de vrouwelijke
beroepsbevolking werkzaam was. De woningen voor de fabrieksarbeiders
zijn bijna uitsluitend binnen de stadsgrenzen gebouwd. Hierbij vond een
sterke verdichting van de bestaande structuren plaats en verkaveling van
de tot dan toe onbebouwde terreinen.
Verdichting vond met name plaats in het zuiden van de stad en in het
gebied rond de Achtergracht. Het zuidelijk deel van de stad is in de jaren
zeventig voor een groot deel gesaneerd, waarbij veel van deze arbeidersbebouwing is gesloopt. Een behouden voorbeeld is de L-vormige
woningenrij Middenstraat 103-107/109-113 (ca. 1885).
Vele open ruimten aan de Achtergracht zijn met kleinschalige arbeidersbebouwing opgevuld. Daarbij zijn ook veel dwarsstegen en sloppen
aangelegd, die een nog dichtere verkaveling mogelijk maakten. Een
karakteristiek voorbeeld van zo'n slop is de Wilhelminastraat, die in 1895
is aangelegd en bebouwd. Dit slop is aan twee zijden bebouwd met rijen
woningen van een bouwlaag en een kap. De Emmastraat is een smalle
zijstraat, die de Singelstraat en de Achtergracht verbindt. Hier zijn in twee
of drie fasen enige rijen woningen van twee bouwlagen en een kap
gebouwd: Emmastraat 4-12, 14-24 (1903/04, J.H. van Vilsteren),
1-5 (1903) en 7-25/Singelstraat 75-81 (1904).
Het hoveniersterrein ten noorden van het Smal-Weesp is tussen ca. 1880
en 1910 verkaveld en bebouwd met arbeiderswoningen. Deze bebouwing
volgt de oude perceelsgrenzen van de hoveniersgronden en bestaande
structuren (Herensingel, kavelsloten, paden en wegen). Dit gebied is het
meest karakteristiek voorbeeld van de speculatie-verkaveling en -bouw in
Weesp. Vanwege de saneringen sedert ca. 1975 is er nog maar weinig
bebouwing behouden gebleven. De meeste bebouwing bestaat uit een of
twee bouwlagen met een kap. Slechts één rij woningen bestaat uit drie
bouwlagen en een platdak: Julianastraat 1-21 (1903, van Beusichem).
Deze woningen (met twee winkels) zijn opgetrokken in kalkzandsteen.
Na ca. 1920 werden ook enige gesubsidieerde woningbouwverenigingen
actief: AWWV, Patrimonium en St. Laurentius. Twee van de nog
resterende open plekken in de stad werden toen ook bebouwd: het gebied
rond de Talmastraat en bij de Tuinkade. Het terrein Heijdanus/Boslust
(bij de Talmastraat) was tot ca. 1920 nog in gebruik als hoveniersterrein.
In 1921 zijn hier twee projecten gerealiseerd: 45 woningen voor de
protestantse woningbouwvereniging Patrimonium (Talmastraat 10-38,
29-35; Singel 11-45; Schaepmanstraat 1-15) en 26 woningen voor de
Rooms-katholieke woningbouwvereniging St. Laurentius (Talmastraat 1-27,
2-8; Singel 1-9; Schaepmanstraat 2-6). Deze woningen zijn ontworpen
door resp. Tj. Kuipers (voor Patrimonium) en dhr. Vos
(voor St. Laurentius). Deze buurt staat bekend onder de naam het
Rode Dorp.
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De fabrieken in Weesp stonden aanvankelijk vooral langs de Oudegracht
en de Nieuwstad. Deze zijn echter alle verdwenen. De cacao- en
chocoladefabriek van Van Houten stond aanvankelijk ook aan de
Oudegracht. Na de verhuizing omstreeks 1890 is de fabriek gesloopt.
Op de vrijgekomen plaats is een postkantoor gebouwd
(Oudegracnt 63-65, 1910) een school en een kerk voor de Nederlandse
Protestanten Bond (Oudegracht 69, 1905). Deze kerk is door de firma
Van Houten aan Weesp geschonken en wordt het Van Houtenkerkje
genoemd.
Het postkantoor aan de Oudegracht is de opvolger van het kleinere postkantoor met directeurswoning aan de Nieuwstraat 44-48 (1887), d-at toen
in gebruik is genomen als politiebureau.
Van de gebouwen met bijzondere functie moeten nog de twee kerken
worden genoemd. De neo-gotische RK St. Laurentiuskerk (Herengracht 16)
is in 1875 gebouwd, naar ontwerp van Th. Asseler. De toren werd in
eerste instantie slechts tot aan de nok van het schip opgebouwd en is pas
in 1900 voltooid naar ontwerp van A.A.M. Bruning. Deze hoge toren is
reeds van verre zichtbaar en is een herkenningspunt in het (vlakke)
landschap.
De gereformeerde kerk aan de Hoogstraat 67 is in 1929 gebouwd naar
ontwerp van E. Reitsma. Deze kerk is tussen de bebouwing van de
Hoogstraat ingesloten. Voor de kerk is een open ruimte gecreëerd. In
1969 is de hoge trapvormig gelede kap van de kerk verbrand, waarna hij
als plat dak is herbouwd. Recent is deze kerk gesloopt. De naastgelegen
pastorie (Hoogstraat 68) is nog wel behouden.
Tegen de buitenrand van de singels is de bebouwing van de stadskern
voortgezet.
Direct ten westen van de stad zijn omstreeks 1900 nog twee sloppen
gebouwd: de Paul Krugerstraat (ca 1905, gesloopt 1987) en de
Roskamstraat. De bebouwing aan Roskamstraat (ca. 1895) is in fasen tot
stand gekomen en vertoont zowel in architectuur als in grootte een
opvallende variëteit. De woningen bij de ingang vanaf het Buitenveer zijn
welhaast herenhuizen, terwijl de laatste woningen arbeiderswoningen
zijn.
Na de aanleg van het station Weesp (1874) ten noordoosten van de
stadskern is ook hier bebouwing verrezen. In eerste instantie lag het in de
bedoeling om een royale stationswijk aan te leggen. De eerste bebouwing
bestond uit de gestapelde herenhuizen aan de Herensingel, de zogenaamde "Amsterdamse Huizen" (Herensingel 15-37, 1876). Deze
woningen zijn door de exploitatiemaatschappij "de vereniging Amsterdam"
ontwikkeld. De naastgelegen panden zijn ook nog redelijk royaal in
opzet. Kort daarna is men overgegaan op de bouw van arbeiderswoningen
aan de Herensingel en korte tijd later ook aan de Stationsstraat,
Spoorstraat en het Stationsplein. Veel van deze bebouwing is bij de
sanering van de stationsbuurt gesloopt en vervangen (ca. 1980).
6.2 Buitengebied
In de periode 1850 - 1940 bevond zich buiten de stadskern van Weesp
betrekkelijk weinig bebouwing. Langs de oeverwallen van de Vecht
(Korte Muiderweg, Lange Muiderweg, Dammerweg, 's-Gravelandseweg,
Utrechtseweg en Lage Klompweg) en de Keverdijk bevonden zich
boerderijenlinten. Veel van deze boerderijen dateren in oorsprong uit de
17de en 18de eeuw. In de MlP-periode zijn de meeste sterk gemoderniseerd of geheel vervangen, waarbij in vele gevallen nog slechts het
houtskelet en/of een keldertje van het gebouw is behouden. Bijvoorbeeld
de boerderij Dammerweg 10 dateert blijkens een gevelsteen uit 1747, in
het derde kwart van de 19de eeuw geheel verbouwd.
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De meeste boerderijen uit de periode 1850-1940 zijn van het dwarshuistype. Het dwarshuis is over het algemeen betrekkelijk smal en komt veelal
overeen met de breedte van de schuur. Het huis is in de meeste gevallen
geheel of gedeeltelijk onderkelderd. Naast vele boerderijen staat een
zomerhuis, een woonhuis met stal onder één zadeldak (langhuis).
Karakteristieke voorbeelden zijn Keverdijk 8 (boerderij de Vogelkooij,
ca. 1880), Keverdijk 9, 10 (boerderij met zomerhuis, ca. 1875),
Nigtevechtsepad 1 (ca. 1900) en Utrechtseweg 112 (boerderij met zomerhuis 1866). De boerderij Rundervreugd (Dammerweg 1) heeft een dwarshuis uit 1877 en een stal/dagelijks woongedeelte uit 1909. Aan de
Utrechtseweg staan op korte afstand van elkaar drie stolpboerderijen uit
ca 1870, namelijk Utrechtseweg 90, 92 en 108. Verondersteld wordt dat
de opdrachtgever voor deze boerderijen uit het midden van
Noord-Holland afkomstig was.
Ten westen van Weesp is tussen 1885 en 1893 het fabriekscomplex van
de cacao- en chocoladefabriek van Van Houten gerealiseerd, als opvolger
van de te klein geworden fabriek aan de Oudegracht in de stadskern. Dit
nieuwe complex bestond uit een groot aantal gebouwen op een enorm
terrein. De gebouwen waren onderling verbonden door een smalspoorlijn.
Via een overslagpunt was deze smalspoorweg verbonden met de spoorlijn
Amsterdam-Amersfoort. Na de opheffing van de fabriek is vrijwel alles
gesloopt. Er zijn nog slechts enkele (verspreide) resten behouden
gebleven. Aan het Smal-Weesp (Buitenveer) is een gewapend betonnen
loskade aanwezig met restanten van een smalspoorlijn. De gewapend
betonnen brug over de sloot rond het voormalige fabrieksterrein dateert
uit 1934. Van de fabriek zelf is slechts een van de gebouwen behouden,
dat nu in gebruik is bij de chemische fabriek Duphar. Het gebouw is
doorweven met buizen van een chemische installatie.
Het monument ter herinnering aan het 100-jarige bestaan van de fabriek
(1928) stond aanvankelijk voor het kantoorgebouw. Het is na de sloop
van de fabriek verplaatst naar de Hugo de Crootlaan. De "villa Casparus"
(Korte Stammerdijk 13) is als directeursvilla gebouwd omstreeks 1900,
naar ontwerp van architect A. Salm (1897). Dit buitengewoon grote
gebouw werd omringd door een tuin, die was ontworpen door
A. van Lunteren. De villa is vermoedelijk omstreeks 1940 verkocht en in
1948 ingericht als rijwielfabriek en omstreeks 1967 tot garagebedrijf.
Van de grote tuin is alleen nog het stuk aan het Smal-Weesp behouden
gebleven.
De (grote) woning "tecum habita" (Hoogstraat 61 en 64) is in 1938
gebouw in opdracht van DJ. van Houten en zn. Mogelijk is dit gebouw
de opvolger van de "villa Casparus".
Het gebied ten oosten en ten zuiden van de vesting Weesp was onderhevig aan de bepalingen van de "verboden kringen". In deze kringen
mocht slechts in brandbare materialen worden gebouwd. Aan de
Utrechtseweg en het Molenpad is ingevolge deze bepalingen tussen ca.
1890 en ca. 1930 een serie houten woningen gebouwd: Utrechtseweg 2,
4, 6, 14, 16, 1 8 t/m 26, 32 en Molenpad 1 t/m 15 en 2. Deze serie wordt
over het algemeen beschouwd als de duidelijkste illustratie van de
gevolgen van de bepalingen van de verboden kringen op de omgeving.
Deze woningen zijn daarom ingeschreven als Rijksmonument.
Ten westen van Weesp staan ook nog enige houten woningen en houten
boerderijen, waaronder de boerderij 's-Gravelandseweg 4
(1927, aannemer: J.C. van Houten).
Ook bij het fort Uitermeer zijn ingevolge de bepalingen van de verboden
kringen enige houten gebouwen opgericht: de rij woningen Keverdijk 1
t/m 6 (ca. 1900) en de boerderij 's-Gravelandseweg 37 (XXa).
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Verantwoording inventarisatie
Voor de gemeente Weesp is geen stedebouwkundige typologie gemaakt,
omdat de uitbreidingen in de periode 1850 - 1940 in hoofdzaak zijn te
karakteriseren als verdichting van bestaande verkavelingen, invulling van
de bestaande structuren en als uitbreiding van bouwlinten langs
uitvalswegen.
Bij de inventarisatie zijn in de gemeente Weesp in totaal ongeveer
140 objecten en complexen beschreven en gefotografeerd. Dit zijn de
meest karakteristieke bouwwerken (gebouwen en kunstwerken) uit de
periode 1850-1945. Ze zijn geselecteerd op stedebouwkundige,
architectonische en/of historische gronden en getoetst op gaafheid en
zeldzaamheid.
Vrijwel alle gebouwen met een bijzondere of openbare functie zijn
opgenomen, omdat deze veelal zowel vanwege hun betekenis voor de
bevolking als door hun situering een meer prominente plaats in een
gemeente innemen.
In de gemeente Weesp is daarnaast speciale aandacht uitgegaan naar:
- de verdedigingswerken uit de (Nieuwe) Hollandse Waterlinie,
de Stelling van Amsterdam en de Vesting Holland;
- de vernieuwingen van de boerderijen;
- de verdichting van de stadsstructuur van het stadscentrum en de
grote hoeveelheid arbeidersbebouwing.
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nr. 367; Ouderkerk (1873, 1888 en 1911), nr. 368; Naarden (1888 en 1905),
nr. 386; Abcoude (1872/73, 1887 en 1903) en nr. 387; Ankeveen
(1872, 1887 en 1903).

5.

Gemeente Weesp in 1943; Amerikaanse stafkaarten, AMS M831, sheet 360
(Ouderkerk), 361 (Bussum), 367 (Vinkeveen) en 368 (Hilversum).

6.

Gemeente Weesp, 1988; topografische kaarten 1:25.000, nr. 25G;
Amsterdam, nr. 25H; Bussum (1988), nr. 31 E; Vinkeveen (1988) en nr. 31F
Oud-Loosdrecht (1988).

7.

Indeling in MlP-deelgebieden, ingetekend op een kopie van kaart nr. 6.

8.

Indeling in landschapstypen, getekend op basis van kaart nr. 6.

9.

Bodemkaart van de Vechtstreek, uit. Raam, J. van, Tussen Gooi en Vecht 2
(plant en dier), Hilversum/Utrecht 1979.

10.

Geomorfologie van de Vechtstreek, uit. Tussen Gooi en Vecht 1
(bodem en water), Hilversum/Utrecht 1979.

11a. De voornaamste landwegen in de gemeente Weesp in 1850,
getekend op basis van kaart nr. 6.
11b. De voornaamste landwegen in de gemeente Weesp in 1940,
getekend op basis van kaart nr. 6.
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12.

Waterwegen in de gemeente Weesp, getekend op basis van kaart nr. 6.

13.

Spoorwegen in de gemeente Weesp, getekend op basis van kaart nr. 6.

14.

Dijken en kaden in de gemeente Weesp, getekend op basis van kaart nr. 6.

15.

Stratenplan van het centrum van Weesp, Dienst Openbare Werken van de
gemeente Amsterdam 1:5000 (1984/84).
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1. MlP-inventarisatiegebieden Noord-Holland

I Texel
II Noorderkwartier
Westfriesland
IV Waterland
V Amsterdam
VI Gooi en Vechtstreek
VII Meerlanden
VIII Zuid-Kennemerland
IX IJ mond en Zaanstreek
X Noord-Kennemerland
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NOORD HOLLAND

2. Gemeente Weesp in ca. 1854
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3a. Gemeente Weesp in 1867
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3b. Gemeente Weesperkarspel in 1869
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4. Gemeente Weesp ca. 1908
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5. Gemeente Weesp in 1943
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x

6. Gemeente Weesp, 1988
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7. Indeling in MlP-deelgebieden
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8. Indeling in landschapstypen

0010

I I
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9. Bodemkaart van de Vechtstreek

veengronden (A)
veen op zandgronden (E)
klei op veengronden (B)
kleigronden met een
ongerijpte ondergrond (C)
klei op zandgronden (F)
klei op zavelgronden (G)
overige kleigronden (D)
overslaggronden (H)
zandgronden met een
humeuse bovengrond (I)
overige zandgronden (J)

o o qtl'Sro
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10. Geomorfologie van de Vechtstreek

stuwwal
dekzandruggen
smeltwatervlakte
oeverwal
(^

kom
kreekrug met
kreekbedding
veenpolder
petgaten en
legakkers

Q ) veenplas
inundatievlakte
meerbodem
water
landschappelijk
markant fort
droogmakerij
£y

zandwinningspias
dijkdoorbraak
bebouwing en
niet gekarteerd
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11a. De voornaamste landwegen in 1850
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11b. De voornaamste landwegen in 1940
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12. Waterwegen in de gemeente Weesp
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13. Spoorwegen in de gemeente Weesp
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14. Dijken en kaden in de gemeente Weesp
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15. Stratenplan van het centrum van Weesp
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Register
WeespWVeesp

59

Obj

Adres

001
002
003
004

Achtergracht 15 (1-26)
Achterherengracht 1; 3; 5
Binnenveer 2; 4; 6

005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053

Blomstraat 22
Buitenveer 2; 4; 6; 8
Buitenveer 10; 12
Buitenveer 9-17
Emmastraat 4-24; 1-25
Croeneweg 2
Croeneweg 4
Croeneweg 6
Croeneweg 8
Heer Elbertsteeg 2
Herengracht 16
Herengracht 1 7
Herengracht 18
Herengracht 22; 22A
Herengracht 39
Herensingel 11; 13
Herensingel 15-37
Het Grote Plein 5; 5A
Hoogstraat 30; 31
Hoogstraat 35
Hoogstraat 44
Hoogstraat 54; 55; 56
Hoogstraat 6 1 ; 64
Hoogstraat 66; 67
Julianastraat 1-21
Kerklaan 10
Kerkstraat 2; 4; 6
Kerkstraat 23
Middenstraat 21
Middenstraat 32; 34
Middenstraat 35; 37; 39
Middenstraat 49; 51
Middenstraat 56
Middenstraat 103-113
Nieuwstad 6
Nieuwstad 32
Nieuwstad 124
Nieuwstraat 10; 10A
Nieuwstraat 12; 14; 14A
Nieuwstraat 23
Nieuwstraat 36-42
Nieuwstraat 44-48
Nieuwstraat 70
Ossenmarkt
Oudegracht 5-11
Oudegracht 13
Oudegracht 19
Oudegracht 23; 25
Oudegracht 63; 65

Huidige functie

Acc.nr.

Recreatie
Woningen
Woningen
Winkels;
Bovenwoningen
School
Winkel; Woningen
Winkel; Bovenwoning
Winkels; Woningen
Woonhuizen
Woning
Woonhuis
Woning
Woning
Woonhuis
Kerk
Pastorie; Woningen
Praktijk; Woonhuis
Snackbar; Café; Woning
Winkel
2 woningen
Woningen
Bankkantoor
Woningen (2)
Kantoor
Woonhuis
Woonhuizen (3)
Woonhuis
Woonhuis; (?)
Woonhuizen;Winkel
Woonhuis
2 woningen
Woning
Opslag
Woonhuizen (4)
onbekend
Kantoren; Winkel
Woonhuis
6 woningen
onbekend
Restaurant
Woonhuis
Winkel; Bovenwoning
Winkel; Bovenwoningen
Leegstaand
Winkel; Woningen
Woningen
Trafohuisje
?
Dubbelwoonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Bedrijf en woningen
Postkantoor

0006080
0006081
0006082
0006083
0006084
0006085
0006086
0006087
0006088
0006089
0006090
0006091
0006092
0006093
0006094
0006095
0006096
0006097
0006098
0006099
0006100
0006101
0006102
0006103
0006104
0006105
0006106
0006107
0006108
0006109
0006110
0006111
0006112
0006113
0006114
0006115
0006116
0006117
0006118
0006119
0006120
0006121
0006122
0006123
0006124
0006125
0006126
0006127
0006128
0006129
0006130
0006131
0006132

054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069

070
071
071A
072

Oudegracht 69
Oudegracht 115; 117
Papelaan 6
Papelaan 47
Roskamstraat 2-22; 26 1-27
Singel 67-73
Singel 75-81
Sleutelsteeg 3
Slijkstraat 9
Slijkstraal 2 1 ; 23

Slijkstraat 36
Slijkstraat 39
Spoorstraat 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7
Stationsweg 5
Stationsweg 13
Stationsweg 15
Stationsweg 19
Talmastraat 18-38, 29-35
Talmastraat 1-27
Wilhelminastraat 2-24, 1-23

Kerk
Woning
Kantoor
Moskee (Koptisch)
Bedrijf; Woningen
Woonhuizen
Woonhuizen
Bedrijf; Kantoor
Woonhuis
Winkel; Boven won ing
Winkel;Woonhuis
Winkel;Woonhuis
Woningen
Woning
Café; Woonhuis
onbekend
Woning
Woningen (45)
Woningen (26)
Woningen (26)

0006133
0006134
0006135
0006136
0006137
0006138
0006139
0006140
0006141
0006142
0606143
0006144
0006145
0006146
0006147
0006148
0006149
0006150
0006151
0006152

Geen; Brug
Boerderij
Boerderij; Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Boerderij
Boerderij
Ophaalbrug
Woonhuis
Boerderij
Boerderij; Woonhuis
Boerderij; Woonhuizen
Boerderij
Boerderij; Woonhuis
Boerderij en woning
Woonhuis
Boerderij
Gemaal; Mach. woning
Boerderij; Woonhuis
Boerderij (?)
Woonhuizen
Boerderij
Boerderij; Woonhuis
Geen
Gemaal
Woonhuis
Boerderij
Woonhuis; Winkel
Woonhuis
Garage; Restaurant
Woonhuis
Woning
Brug
Geen
Magazijn (?)
Boerderij
Boerderij
Woonhuizen

0006153
0006154
0006155
0006156
0006157
0006158
0006159
0006160
0006161
0006162
0006163
0006164
0006165
0006166
0006167
0006168
0006169
0006170
0006171
0006172
0006173
0006174
0006175
0006176
0006177
0006178
0006179
0006180
0006181
0006182
0006183
0006184
0006185
0006186
0006187
0006188
0006189
0006190

Weesp\buitengebied
073
074
075
076

077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
098
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102

103 .
104

104A
105
106
107
108

109

60

Buitenveer
Dammerweg 1
Dammerweg 2; 3
Dammerweg 10
Gooilandseweg 6
Cooilandseweg 11
Gooilandseweg 14
Gooilandseweg
's-Gravelandseweg 3
's-Gravelandseweg 4
's-Gravelandseweg 8; 9
's-Gravelandseweg 17; 18; 18A
's-Gravelandseweg 19
's-Gravelandseweg 23; 23A
's-Gravelandseweg 29; 30
's-Gravelandseweg 35
's-Gravelandseweg 37
's-Gravelandseweg 48
's-Gravelandseweg 50; 51
Horn 20
Keverdijk 1; 2; 3; 4; 5; 6
Keverdijk 8
Keverdijk 9; 10
Keverdijk 1
Korte Muiderweg 4 (?)
Korte Muiderweg 47
Korte Muiderweg 55
Korte Stammerdijk 5
Korte Stammerdijk 6
Stammerdijk 13
Korte Stammerdijk 15
Kreugerlaan 1
Kreugerlaan 1
Kreugerlaan 1
Lange Muiderweg 14
Lange Muiderweg 20
Lange Muiderweg 22; 24
Molenpad 1-19

110
111
112
113
114
115
116
11 7
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

61

Molenzicht 5
Discotheek
Nigtevechtsepad 1
Boerderij
Spiegelweg
Sluis en ophaalbrug
Uitermeer 1; 2
Geen
Utrechtseweg 2; 4; 6; 14-26; 32 Woonhuizen
Utrechtseweg 11A
Korenmolen
Utrechtseweg 17
Clubhuis roeiver.
Utrechtseweg 19; 2 1 ; 23
Woningen
Utrechtseweg 86
Woning
Utrechtseweg 90
Stolpboerderij
Utrechtseweg 92
Stolpboerderij
Utrechtseweg 108
Stolpboerderij
Utrechtseweg 112
Woning; Garagebedrijf
Utrechtseweg 114; 114A
Boerderij; Woonhuis
Utrechtseweg 116
Boerderij; Zomerhuis
Boerderij
Utrechtseweg 118
Verlengde Buitenveer
onbekend
Boerderij
Verlengde Buitenveer 11
Verlengde Buitenveer 19
Gemaal;Trafo
Verlengde Buitenveer 21
Loods voor opslag
Verlengde Buitenveer 24; 25
Woningen
Verlengde Buitenveer bij 25
Transformatorhuisje
Hugo de Grootlaan
Monument
Geen

0006191
0006192
0006193
0006194
0006195
0006196
0006197
0006198
0006199
0006200
0006201
0006202
0006203
0006204
0006205
0006206
0006207
0006208
0006209
0006210
0006211
0006212
0006213
0006214
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