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Het project is tot stand gekomen in 
een samenwerkingsverband van Kunst 
Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht en 
Annet Werkhoven van De Werkhoven: 
‘Geschiedenis voor u’. In 2013 heeft het 
project een doorstart gemaakt. 
Annet Werkhoven en Maja van  
Eijndthoven (cultuurcoach en verbonden 
aan de bibliotheken van Z-O-U-T) heb-
ben de organisatie en uitvoering van het 
project voor hun rekening genomen. 
Het werkmateriaal is vormgegeven door 
Bert Koning, van de Hoop&Koning.  

Doelgroep
U heeft er voor gekozen om met uw leer-
lingen kennis te maken met het project 
rond venster 3: De wegen op de Utrecht-
se Heuvelrug.
Dit project is voor groep 7 en 8 van het 
primair onderwijs. Leerlingen uit de groe-
pen 7 en 8 hebben in hun schoolloop-
baan vele technieken en vaardigheden 
opgedaan. Nieuw is dat zij op deze leef-
tijd kunnen denken, kijken en luisteren 
vanuit verschillende perspectieven.

Doelstelling
De leerlingen maken kennis met erfgoed 
in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, 
kunnen zich inleven in een andere tijd, 
en zijn in staat opgedane kennis toe te 
passen door middel van werkopdrachten. 
Daarnaast weten ze de resultaten vorm 

Dit project sluit aan bij een van de vensters uit het boek ‘Over Heerweg 

en Schapendriften, geschiedeniscanon van de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug’. Dit boek en het bijbehorende grijze werkboekje is aan elke 

school in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in meervoud aangeboden.  

De bij dit project behorende opdrachten staan in dit lesmateriaal. 

Voorwoord

te geven en te presenteren.  
De kerndoelen 54, 55 en 56 van het pri-
mair onderwijs worden d.m.v. dit project 
behaald:
54:  De leerlingen leren beelden, taal, muziek 

en beweging te gebruiken om er gevoe-
lens en ervaringen mee uit te drukken en 
om er mee te communiceren.

55:  De leerlingen leren om eigen werk en dat 
van anderen te reflecteren.

56:  De leerlingen verwerven enige kennis 
over en krijgen waardering voor aspecten 
van cultureel erfgoed.

Inhoud
Om de leerlingen voor te bereiden op het 
bezoek aan de locatie krijgen ze uitleg 
over het onderwerp en maken opdrach-
ten. Door in de eraan voorafgaande les 
aandacht aan het thema te besteden, 
gaan de leerlingen goed voorbereid 
naar de locatie. Ze zijn al verwonderd 
en geprikkeld en zullen ter plekke meer 
begrijpen en opnemen van wat ze zien. 
Na afloop volgt er een creatieve verwer-
king, waardoor het project een mooi rond 
geheel vormt. Het project bestaat uit drie 
lessen. Les 1 wordt in de klas gegeven, 
les 2 betreft een bezoek op locatie, les 3 
wordt wederom in de klas gegeven. De 
lessen in deze handleiding zijn beschre-
ven aan de hand van een vaste structuur: 
inleiding-kern-afsluiting. 
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Organisatie
Bij dit project is de lokale culturele 
omgeving van uw gemeente betrokken 
Maja van Eijndthoven en Annet 
Werkhoven zorgen voor afspraken met 
de locatie en maken roosters voor het 
locatiebezoek. De leerlingen brengen 
een bezoek aan De Remise te Leersum. 

Aan het begin van de bijeenkomst in De 
Remise wordt een filmpje getoond met 
de heer Van Cooten. De heer Van Cooten 
is een man van in de tachtig, die vroeger 
naast De Remise gewoond heeft. Als 
kind heeft hij daar gespeeld en gezien 
hoe De Remise verschillende bestem-
mingen heeft gehad. Hij vertelt hierover 
in het filmfragment. Na het bezoek aan 
De Remise (dus niet vóóraf) kunt het 
filmpje op school nog eens terugkijken 
via de website www.dewerkhoven.nl

Kwaliteit
We vragen u nadrukkelijk na afloop van 
het project uw bevindingen met ons te 
delen via het waarderingsformulier, dat 
u kunt downloaden van onze website. 

Uw reactie/uw beoordeling is voor ons 
stimulerend en richtinggevend bij de 
kwaliteitsverbetering van onze diensten. 

De visie, zoals verwoord op de achter-
kant van het boek ‘Over Heerweg en 
Schapendriften. Geschiedeniscanon van 
de gemeente Utrechtse Heuvelrug’ is de 
grondslag van dit project. Namelijk dat 
lokale geschiedenis een positieve bij-
drage levert aan het gevoel van binding 
met de omgeving, de eigen buurt, het 
dorp of de stad. Daarnaast is het voor 
schoolgaande jeugd van groot belang 
om kennis te nemen van het historische 
en culturele erfgoed van de eigen omge-
ving. Het bevordert het historisch besef 
en de belangstelling voor de schatten 
van de eigen omgeving. Hieraan werkt 
dit project op een educatief, interactieve 
en bijzondere (in de vorm van histori-
sche drama-acts) manier mee. 

Lessenoverzicht

Les Korte inhoud van de les Nodig

Les 1
Voorbereiding in de klas door de 
leerkracht

Naar aanleiding van een ansichtkaart 
start de les met voorbereidende 
informatie over het verkeersnetwerk 
op de Utrechtse Heuvelrug.

Ansichtkaart, bijlagen, powerpoint en 
film op internet

Les 2
Bezoek op locatie o.l.v. gastdo-
cent Annet Werkhoven

U brengt een bezoek aan De Remise 
te Leersum

Passende kleding en vervoer

Les 3
Verwerking in de klas door de 
leerkracht

De leerlingen maken een kaart van 
een belevenis rond De Remise

Pen en kaart
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Inleiding

Wat is een canon?

Het woord ‘canon’ betekent onder andere richtsnoer, en in die zin is het 

hier bedoeld: het richtsnoer van kennis over onze cultuur en  

geschiedenis die we aan nieuwe generaties en nieuwe inwoners  

willen meegeven. Het woord werd geïntroduceerd door de landelijke  

canon www.entoen.nu, bestaand uit vijftig ‘vensters’, die samen de  

hoogtepunten tonen van de geschiedenis en cultuur van Nederland. 

Het doel ervan is dat iedereen een geza-
menlijk beeld heeft van wat Nederland 
heeft gevormd en gemaakt tot het
land dat het nu is.

Naar aanleiding van de landelijke canon 
zijn er overal regionale en lokale canons 
ontstaan. Door deze lokale canon komt 
de geschiedenis voor leerlingen dich-
terbij en wordt ze tastbaar. Maar ook 
leerkrachten kunnen op deze wijze de 
eigen omgeving actief bij de les betrek-
ken. Met dit canonproject leren de
leerlingen over een thema uit hun eigen 
omgeving, en gaan ze vervolgens ‘op 
locatie’ om te ervaren hoe het vroeger 
was  en nu is.

Aansluiting bij de canon 
en tijdvakken
De onderwerpen in deze lessen sluiten 
gedeeltelijk aan bij de landelijke canon-
vensters. De wegen sluit (indirect) aan 
bij het landelijke canonvenster  
De eerste trein. Het valt in de tijdvak-
ken Steden en staten (hoge en late 
middeleeuwen), Burgers en stoomma-
chines (industrialisatie en 19e eeuw) en  

Wereldoorlogen (eerste helft 20e 
eeuw). Het vertelt over de belangrijke 
wegen op de Utrechtse Heuvelrug in de 
vroege middeleeuwen, toen men nog 
te voet en te paard over land reisde en 
waarbij water met een veerpont werd 
overgestoken. Maar het gaat ook over 
de opkomst van andere vervoermidde-
len en over de veerpont van Amerongen 
(in de Tweede Wereldoorlog).
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Inleiding
Ansichtkaart (5 min.)
De klas heeft een ansichtkaart ontvan-
gen. U laat de kaart zien en één leerling 
vertelt aan de anderen wat er op de 
voorkant staat (De Remise in Leersum). 
U of een leerling leest voor wat er op de 
achterkant van de kaart staat (bijlage 
1). U gaat graag op de uitnodiging in en 
zegt zoiets als: ‘Laten we ons dan maar 
eens voorbereiden op dit bezoek.’ (Dit ter 
introductie van de rest van de les.)

Voorkennis (10 min.)
-  Ga in op de uitnodiging en introduceer 

de les: wat een mooie kans om uit te 
zoeken hoe het zit met deze remise en 
het gebouw!

-  Bespreek met de leerlingen wat zij 
weten van wegen en verkeer in de  
gemeente Utrechtse Heuvelrug. 

- Welke soorten verkeer zijn er nu? 
-  Hebben de leerlingen een idee wan-

neer trein, bus en auto ongeveer hun 
intrede deden? (Trein in 1845 en tram 
in 1880.)

Les1:  Voorbereiding in de klas

Activiteit:   Voorbereidende les aan de hand van klassengesprek met  
powerpointpresentatie en individuele opdrachten.

Vak:  Geschiedenis
Doel:   De leerlingen weten hoe infrastructuur van wegen in hun eigen omgeving  

(de Utrechtse Heuvelrug) vroeger is ontstaan.
Duur:  60 minuten.
Lespakket:  Docentenhandleiding, ansichtkaart, powerpointpresentatie en bijlage met notities, 

werkblad
Nodig:   -  De Ansichtkaart aan de klas (bijlage 1)
 -  De powerpointpresentatie met notities kunt u downloaden van de website van 

De Werkhoven: www.dewerkhoven.nl 
 - Leerlingenwerkblad (bijlage 3) kopiëren
 -   Aflevering 10, ‘De eerste trein’, uit Het Verleden van Utrecht bekijken  

(duur: 13 minuten). Dit filmpje staat op de inlogpagina en kan van daaruit 
gedownload worden.

Aansluiting canon:  - Regionale canon Utrecht-Zuidoost: venster Heerweg op de Utrechtse Heuvelrug
 - Aardrijkskunde: over infrastructuur op de Utrechtse Heuvelrug
 -  Geschiedenis: Tijd van steden en staten (hoge en late middeleeuwen),  

Tijd van burgers en stoommachines (industrialisatie en 19e eeuw) en Tijd van 
Wereldoorlogen (eerste helft 20e eeuw)

Voorbereiding:  - Stuur de ansichtkaart naar uzelf en de leerlingen
 -  Lees pagina 20-28 en pagina 56-69 van het boek van A. Werkhoven,  

‘Over Heerweg en Schapendriften.Geschiedeniscanon van de gemeente  
Utrechtse Heuvelrug’ (venster 3: De wegen en venster 6: Toeristen en patiënten).

 -  Bereid de powerpointpresentatie voor. In de bijlage van deze handleiding vindt 
u de uitdraai met notities.

 - Kopieer het leerlingenwerkblad (bijlage 3)
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-  Hoe reisde men voor die tijd? (te voet, 
te paard, over water) 

-  Waar zullen wegen gelopen hebben? 
(langs water, tussen dorpen, van hoog 
naar laag)

Kern
Wegen en verkeer op de Utrechtse 
Heuvelrug (10 min.)
Introduceer de les. Het verkeer op de 
Utrechtse Heuvelrug is de laatste 150 
jaar ingrijpend veranderd. Reizen van 
A naar B was voor de komst van trein, 
tram en auto natuurlijk een heel ander 
verhaal. Je ging te voet, te paard of over 
water. Wanneer je te voet reisde vormde 
water, maar ook de Utrechtse Heuvelrug, 
een natuurlijke barrière: een reiziger te 
voet of te paard moest het water over-
steken en het heuvelachtige gebied op 
begaanbare plekken doorkruisen. 

Start de powerpointpresentatie over we-
gen op de Utrechtse Heuvelrug en vertel 
daarbij. Bijlage 2 bevat een beknopt 
overzicht van de powerpointpagina’s. 
In de powerpointpresentatie zelf vindt 
u per dia extra informatie om aan uw 
leerlingen te vertellen.

Opdrachten (15 min.)
Laat de leerlingen het werkblad (bijlage 
3) maken en bespreek daarna samen de 
antwoorden.

Afsluiting (10 min.)
Inventariseer met de leerlingen wat ze 
mevrouw La Douchère kunnen vragen 
over reizen. Wat zijn de belangrijkste 
dingen die de leerlingen te weten zijn 

gekomen? In de volgende les brengt u 
met de leerlingen een bezoek aan café 
De Remise in Leersum.

Facultatief: 
Film over de eerste trein (20 min.) 
Aflevering 10 van de tweede serie Ver-
leden van Utrecht gaat over de eerste 
trein op de Utrechtse Heuvelrug. In-
troduceer kort deze tv-serie:  Ondenk-
baar dat er vandaag de dag geen trein 
zou zijn! Alleen al door onze provincie 
rijden er elke dag honderden treinen, en 
Utrecht is het knooppunt van spoorwe-
gen in Nederland. Bekijk samen met de 
leerlingen de volgende aflevering van 
Het Verleden van Utrecht 
(duur: 13 minuten):  

Na het kijken bespreekt u kort het 
filmpje. Mogelijke vragen ter bespreking:

-  Waarom liggen de stations soms op 
plekken buiten de dorpen? (In eerste 
instantie reden er goederentreinen, 
later wordt de trein pas populair voor 
personenvervoer.)

-  Waarom was er eerst veel protest 
en zag men later het grote voordeel? 
(Angst bij bijvoorbeeld boeren en be-
woners, maar later de tijdwinst en het 
comfort, maar ook werkgelegenheid.)

-  Wat is er bijzonder aan Maarsbergen? 
(Rijke man regelde station op zijn 
landgoed, maar later ook eerste post-
knooppunt van de provincie.)

-  Wat is het verschil met treinen nu? 
(Stoomtreinen, derde klasse kennen 
wij niet, comfort etc.)

Tips
Canon Utrecht-Zuidoost: 
www.entoen.nu/nl/utrecht/zuidoost/rhijnspoorweg 
via deze link is op deze site ook de film van
RTV Utrecht te zien. Klik op het filmpje ‘verleden van Utrecht’
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Les 2: Bezoek op locatie

Doel:   De leerlingen nemen kennis van wat een remise is. Ze krijgen informatie over de 
tijd dat de tram over de Utrechtse Heuvelrug reed, maar ook over het gebouw 
De Remise, dat geen remise was, maar een pakhuis.

Tijd: 60 minuten
Nodig:  Bij de weersomstandigheden passende kleding. 
Locatie:   -  De Remise, zie bijlage 4. (Parkeren langs de weg of aan de overkant aan de 

Hoflaan) 
Verloop activiteit: -  De leerlingen met begeleiders worden verwelkomd in De Remise, daar krijgen 

ze een inleiding, en vervolgens in groepjes een opdracht.
Voorbereiding: -  Regel zelf vervoer voor de leerlingen naar De Remise in Leersum. Download 

de platen die tijdens het bezoek getoond worden van www.dewerkhoven.nl, 
om deze na het bezoek nog eens aan de leerlingen op het digibord te kunnen 
laten zien

 - powerpoint, afbeeldingen en links.

Korte inhoud van de les
De leerlingen brengen een bezoek aan De Remise in Leersum. 

Inleiding
Mevrouw La Douchère vertelt wat haar 
overkomen is.

De heer Van Cooten spreekt de kinderen 
toe via een filmpje.

Kern
De leerlingen krijgen in groepjes een 
zoekopdracht. 

Afsluiting
Als afsluiting presenteren de groepjes 
de resultaten van hun onderzoekje aan 
de anderen.
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Les 3: Verwerking in de klas

Doel:   De leerlingen leven zich in in de tijd waarin de tram nog reed,  
en verzinnen een belevenis.

Tijd: 40 minuten
Locatie:  Eigen klaslokaal
Voorbereiding:  Snijd A5-formaat kaarten en regel pennen.
 

Korte inhoud van de les
De leerlingen schrijven een kaart naar huis, waarin ze vertellen dat ze op vakantie in 
Leersum zijn.

Inleiding 
Vraag de leerlingen zich in te leven in de 
tijd dat de heer Van Cooten 12 jaar was. 
Ze zijn met de tram naar Leersum  
gekomen en verblijven in een pension 

Kern 
Vervolgens schrijven ze op de kaart een 
van hun avonturen rond De Remise. Op 
de achterkant mogen ze een bijpassen-
de tekening maken. Geef de leerlingen 
tips bij het schrijven: welke spannende 
gebeurtenissen vonden er bijvoorbeeld 
rond De Remise plaats: een ongeluk, 
zwart meerijden met de tram, eten voor 
een familielid meegeven aan de conduc-
teur, helpen met overladen van meel-
zakken, kennismaken met iemand. Laat 
hen ook nadenken over hun gevoelens 
bij deze gebeurtenissen.

Afsluiting 
Laat enkele leerlingen de kaart tonen en 
voorlezen. U kunt de kaarten opsturen 
naar de adressen van de
leerlingen, of misschien wel naar De 
Remise.

NB: U kunt het filmpje van de heer 
Van Cooten nogmaals bekijken via 
de link op 
www.dewerkhoven.nl/page/108
Onderaan de pagina staat de film.
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Bijlage 1: Ansichtkaart

Bij les 1 
De ansichtkaart van De Remise
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Bijlage 2:  Beknopt overzicht  
powerpointpresentatie

bij les 1

Te voet of te paard, met karren
Nog geen 200 jaar geleden waren er geen 
vliegtuigen, treinen, bussen, trams, auto’s en 
dergelijke. De mensen reisden te voet, te paard 
of over het water met de boot. 

Over water: 
Het is niet vreemd dat belangrijke handels-
steden altijd langs rivieren, waterwegen of de 
kust lagen. Zo waren ze goed bereikbaar voor 
vervoer van mensen en voorraden. Vooral 
bulkvervoer, zoals graan, hout en huiden, ging 
over water. Dat was natuurlijk de makkelijkste 
en snelste manier om dingen te vervoeren. 
Naast zeilschepen waren er ook trekschuiten. 
Niet alleen goederen, maar ook mensen reisden 

met een trekschuit – een schip getrokken door 
een paard of soms ook mens – die langs de 
kant over het jaagpad liep. 

Over land: 
Grote delen van de bevolking reisden te voet. 
Wie een paard kon betalen had het alweer 
luxer. Goederen, vooral luxere producten die 
weinig omvangrijk waren – boeken en sieraden 
– konden daarentegen wel in grote karren over 
land worden vervoerd. Wie te voet of te paard 
reisde koos natuurlijk de beste route van A naar 
B. Water, maar ook de Utrechtse Heuvelrug, 
vormde een natuurlijke barrière, die overgesto-
ken moest worden.
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Reizen van Oost naar West
Boven of beneden langs?
De oudste weg van de Utrechtse Heuvelrug is 
het tracé tussen Utrecht en Rhenen. Dit betrof 
een ander traject dan de huidige, belangrijke 
weg N225. Hij liep iets hoger. Op dat mo-
ment was dat de meest begaanbare route van 
oost naar west over de grillige heuvels van de 
Utrechtse Heuvelrug. De eerste beschrijving 
van deze oude weg dateert uit 1154. Verder 
waren er toen nauwelijks andere wegen op de 
Utrechtse Heuvelrug. Deze verbindingsweg liep 
vanuit Utrecht langs de huidige Arnhemse Bo-
venweg en de Hogeweg door Zeist, en dan via 
Driebergen naar de Oude Arnhemse Bovenweg 
in Doorn naar Darthuizen en de Achterweg bij 
Leersum, langs Amerongen naar Rhenen, om 
vervolgens via Arnhem naar Keulen te gaan. 

Toen in 936 Utrecht deel ging uitmaken van 
het Duitse Rijk, moest de Utrechtse bisschop 
voor onderhandelingen regelmatig naar 
de Duitse stad Keulen reizen. De vroegmid-
deleeuwse weg werd tot Via Regia verheven: 
dit betekent ‘heerweg’ of ‘koningsweg’ – de 
weg waarover hoge heren/koningen te paard 
reisden. Spoedig ontstond er ook uitwisseling 
van handelsgoederen tussen beide steden. Han-
delsreizigers over land namen deze weg. Later 
werd hij ‘bovenweg’ genoemd.

Prent (ets) uit 1669 van H. Saftleven, 

gezicht op de stad Utrecht.

Boven- en benedenweg 
Evenwijdig aan de oude heerweg – later boven-
weg genoemd omdat hij hoger lag – was een 
tweede tracé: de meer kronkelige benedenweg. 
Deze benedenweg verbond op een lagergelegen 
deel de vele kleine dorpen die op de Utrechtse 
Heuvelrug lagen. Deze weg was oorspronkelijk 
het pad van de kerkgangers tussen Zeist en 
Doorn – de inwoners van Driebergen hadden 
vroeger geen eigen kerk en wandelden dan 
naar Zeist of Doorn – en de postweg tussen 
Doorn en Leersum. 

Afbeeldingen van de heerweg: 

1. De Heerweg bij De Bilt  

2.  Gezicht op de voorgevel van het huis Heerewegen en 

de omringende tuin aan de Arnhemse Bovenweg te 

Zeist – prent (litho) naar een tekening van P.J. Lutgers 

uit ca. 1868. 
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Reizen van noord naar zuid
Schapendriften 
Eeuwenlang was de schapenteelt op de 
Utrechtse Heuvelrug een belangrijke bron van 
bedrijvigheid. Haaks op deze boven- en be-
nedenweg ontstonden over de hele zuidflank 
van de Utrechtse Heuvelrug de zogenaamde 
schapendriften. Deze vormden dus paden van 
noord naar zuid. Deze kronkelige paden, die als 
‘haarvaten’ naar de gemeenschappelijke heide-
gronden liepen, werden door de herders en hun 
schapen dagelijks gebruikt. Overdag bracht de 
herder zijn schapen de heuvel op, naar de hei-
degronden, en ’s avonds gingen ze weer terug 
naar de stal. Deze paden werden zo regelmatig 
gebruikt dat ze lange tijd bepalend waren voor 
de noord-zuidinfrastructuur van de Utrechtse 
Heuvelrug. 
Naar Amersfoort Na de opkomst van de 
steden in de 14e eeuw, waaronder Amersfoort, 
kwamen er enkele belangrijke zandwegen naar 
Amersfoort, waaronder Utrecht - Amersfoort. 
Andere voorbeelden: Driebergen - Amers-
foort: De Traaij genaamd; een belangrijke regi-
onale schapendrift over de Leusderheide. Traaij 
betekent ‘pad dat door veelvuldig gebruik is 
veroorzaakt’. Tegenwoordig is het eerste deel 
in Driebergen een winkelstraat. Doorn naar 
Maarn naar Amersfoort: De Amersfoortseweg 
was ooit een schapendrift, maar werd na de 
bouw van landgoed Zonheuvel belangrijker. 
Deze weg werd vanaf de Dorpsstraat doorge-
trokken als doorgaande weg naar Maarn en 

liep via Den Treek en Leusden naar Amersfoort. 
En met de komst van de spoorlijn (en station 
Maarn) werd de weg steeds drukker.

Amerongen: Amerongen was een belangrijk 
knooppunt; het lag aan het water (Nederrijn), 
de heerweg liep erdoorheen en het ver

Amerongen 
Daarnaast liep vroeger al van noord naar zuid 
een belangrijke route van Amersfoort naar 
Tiel, via Amerongen. Amerongen ligt als enige 
plaats in de gemeente Utrechtse Heuvelrug 
langs het water, het was een belangrijk knoop-
punt, waar reizigers het water van de Nederrijn 
konden oversteken. Het veer over de Nederrijn 
was vanaf de 15e eeuw een belangrijk tolpunt. 
Herbergen als De Roode Leeuw bij Amerongen 
waren belangrijke punten in het wegennet. Niet 
alleen kon de reiziger daar even uitrusten, wat 
eten en drinken en overnachten, maar in de tijd 
dat velen met paard en wagen reisden, waren 
dit letterlijk ‘uitspanningen’, waar de paarden 
konden rusten of gewisseld werden. De Roode 
Leeuw in Amerongen bijvoorbeeld was niet 
alleen een halte op de heerweg, maar gaf ook 
toegang tot het veer over de Lek naar Tiel en 
de weg naar het zuiden, via Buren, Leerdam en 
Culemborg.

In 1839 werd het veer gekocht door de heer van Ameron-

gen, die op kasteel Amerongen woonde. Nog steeds is er 

een veer, waarvoor de nazaten van Kasteel Amerongen 

nog altijd geld ontvangen.
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Dit krantenartikel uit 1933 rept al over 
de drukte op het dorpsplein van Doorn.

Van oost naar west, van noord naar zuid: eeu-
wenlang was er natuurlijk niet echt veel volk op 
die wegen. De inwoners van de dorpen gingen te 
voet naar de kerk en met schapen naar de 
hei. Verder reisden er over de wegen handelaren 
en kooplieden. Er waren ook vaste koeriersdien-
sten, die bijvoorbeeld brieven en berichten voor 
lokale bestuurders vervoerden. Daarnaast waren 
er nog studenten die reisden tussen verschillende 
universiteiten om daar colleges te volgen van 
beroemde professoren, en geestelijken bezochten 
abdijen en kloosters. En dan waren er nog de 
vele pelgrims, die bedevaartsoorden zoals Rhe-
nen, IJsselstein en Amersfoort bezochten. En die 
reizigers zochten onderdak in de vele herbergen 
die de Utrechtse Heuvelrug kende. 

Maar vooral: wat moet het ooit ontzettend stil 
zijn geweest op de Utrechtse Heuvelrug!

Verkeer in beweging
Daar heeft de opkomst van trein, tram, bus en 
auto de laatste 200 jaar wel verandering in 
gebracht. Denk maar eens aan de drukke ver-
keersweg N225. Waar kun je tegenwoordig niet 
komen met de auto?

Wegen: Rond 1808 werd het oude karrenspoor 
– de benedenweg – verhard met stenen. En heel 
veel later is deze weg geasfalteerd. Het is de hui-
dige Rijksstraatweg N225, tegenwoordig een heel 
drukke weg. 

Trein: Omstreeks 1845 werd de eerste spoor-
lijn over de Utrechtse Heuvelrug aangelegd: De 
Rhijnspoorweg. In eerste instantie waren mensen 
bang voor dat razende metalen monster dat 
met zo’n snelheid door het landschap denderde, 
al reden de treinen toen niet harder dan 25-30 
kilometer per uur! Rond 1900 werd de trein een 
populair vervoermiddel in Nederland. De tijdwinst 
was groot ten opzichte van het reizen per koets.

Tram: In het laatste kwart van de 19e eeuw 
kwam daar nog eens de paarden- en elektrische 
tram bij. Deze verbond op de Utrechtse Heuvel-
rug de dorpen onderling. 

Auto en bus: en het verkeer op de Utrechtse 
Heuvelrug veranderde pas echt ingrijpend toen 
auto’s en bussen het straatbeeld meer en meer 
gingen bepalen.
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De ontsluiting van de Utrechtse Heuvel-
rug na 1850 had gevolgen: 

-  Er werden na 1850 in rap tempo vele buiten-
plaatsen (landgoederen) gebouwd, die als een 
kralensnoer langs de benedenweg lagen: het 
waren zomerhuizen van de rijkelui.

-  Na 1875 kwam er een nieuwe middenklasse 
van notarissen, artsen, fabrikanten en han-
delaren, die over geld én vrije tijd beschikten. 
Na 1920 kregen ook steeds meer werklieden 
verplichte vrije dagen. 

-  Er kwamen dagjesmensen naar de bosrijke 
omgeving van de Utrechtse Heuvelrug, waar-
door pensions, cafés, restaurants en hotels als 
paddenstoelen uit de grond schoten. 
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Bijlage 3: Leerlingenwerkblad

1. Dit is een oude kaart. Het is de historische kaart van Bernard du Roy uit 1696.

- Kleur de waterwegen Rijn en Kromme Rijn  BLAUW.
- Kleur de Utrechtse Heuvelrug  GROEN.
-  Kleur de dorpen van jouw gemeente Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn,  

Driebergen en Maarsbergen  ROOD.
- Kleur de weg die deze dorpen van oost naar west verbindt BRUIN.

-  Wat is het verschil qua ligging tussen Maarn en Maarsbergen en de andere  
dorpen in gemeente? 

.........................................................................................................................................................................

2. a.  Reizen van A naar B was vroeger een grotere onderneming dan vandaag de dag. Er was niet zo’n 
rijk wegennet als tegenwoordig, waardoor je overal met de auto kunt komen. Reizen gebeurde te 
voet, met paard en wagen of over water. Het duurde veel langer en je had meer last van obsta-
kels als water en heuvels. Bereken hoe lang Karel in 1900 onderweg is om bij opa en oma langs 
te gaan. Karel woont net buiten het dorpje Doorn en opa en oma wonen in Eck en Wiel. 

Hoe laat is hij bij hen?  
 
.......................................................................................................................................................  
 

bij les 1
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Karel vertrekt van huis om 9.00 uur. Hij loopt 3 km naar de paardentram. Karel doet 10 minuten 
over een kilometer. Bij de remise Sandenburgerlaan moet hij 10 minuten wachten voordat de tram 
vertrekt. Het is druk in de tram en daardoor stopt de tram veel. Karel zit vervolgens 45 minuten in 
de paardentram naar Leersum. Hier stopt de tram en vertrekt pas 15 minuten later weer. Karel zit nu 
nog maar 10 minuten in de tram, want in Amerongen stapt hij uit. Hij loopt het dorp door naar de 
pont bij de rivier. De pont ligt 1,5 km ver. Bij de rivier moet Karel 10 minuten wachten op het pontje, 
en het pontje doet er vervolgens 20 minuten over – met laden en lossen – om naar de overkant te 
varen. Na het pontje loopt Karel nog eens 2 kilometer naar de boerderij van zijn opa en oma.

b.  En hoe lang zou Karel er tegenwoordig over doen als hij met de auto zou gaan?  
Kijk op de routeplanner op www.anwb.nl en typ de plaatsen Doorn en Eck en 
Wiel in. Wat valt je op?

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

3. In 1854 werd de Utrechtse Heuvelrug ontsloten door de komst van een spoorlijn – 
de Rhijnspoorweg. De Utrechtse Heuvelrug was opeens bereikbaar voor dagjestoeris-
ten, bijvoorbeeld vanuit  Utrecht. Hieronder zijn enkele oude ansichtkaarten afgebeeld. 

Bedenk eens enkele redenen waarom de Utrechtse Heuvelrug toen een geliefd  

gebied was voor dagjesmensen.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

b.  En wat vind jij mooi aan de Utrechtse Heuvelrug? Wat zou jij nu tegen mensen 
vertellen om de Utrechtse Heuvelrug aan te prijzen?

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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2a.  (3 x 10 =) 30 minuten + 10 minuten + 45 minuten + 15 minuten + 10 minuten 
+ (1,5 x 10 =) 15 minuten + 10 minuten + 20 minuten + (2 x 10 =) 20 minuten: 
totaal 175 minuten. 

Karel is dus 2 uur en 55 minuten onderweg. Hij vertrok om 9.00 uur, dus hij is 
om 11.55 uur bij opa en oma. 

2b.   Je doet er ook nu bijna een uur over, want je rijdt helemaal om en mijdt de 
pont over de Lek. 

3a.  Bijvoorbeeld: dagjestoeristen kwamen wandelen in de bossen, genieten van 
mooie kastelen en buitenplaatsen met tuinen, een tramritje maken door de 
mooie natuur. Bovendien was de Utrechtse Heuvelrug goed bereikbaar door 
zijn ligging dicht bij Utrecht. 

 

Antwoorden werkblad 
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Bijlage 4:  Informatie over de  
docent en de locatie

Uitvoerend docent
Annet Werkhoven-Scherpel is historica en 
geschiedenisdocent. Ze heeft een dynamische 
onderneming, die zich tot doel heeft gesteld: 
‘geschiedenis te maken voor u’.
‘Geschiedenis is niet alleen Willem van Oranje, 
maar ook: de vorige bewoners van uw huidige 
onderkomen, uw achternaam, het 25-jarig 
jubileum van uw bedrijf, een lezing over uw fa-
voriete sport, geschiedenislessen over de eigen 
omgeving, een excursie naar het kasteel in de 
buurt. Kortom, geschiedenis is heel dichtbij!’ 
aldus Annet. Annet’s grote passie is de geschie-
denis van de eigen omgeving. Die geschiedenis 
zou bij iedereen, jong en oud, bekend moeten 
zijn. Ze stelt zich graag tot doel dit te bereiken.

Zie voor overige activiteiten: 
www.dewerkhoven.nl.
Locatie: Arnhemsebovenweg 243
3971 MH Driebergen-Rijsenburg

Locatie
Eetcafé De Remise
Hoflaan 2 in Leersum


