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Van de redactie
Dick van As

Dit verenigingsblad is grotendeel
gewijd aan de Rijksweg A12.
Dit jaar is het 80 jaar geleden
(1939) dat de A12 in gebruik werd
genomen, althans dat deel dat ook
over Linschotens grondgebied liep.
Kromwijk, Polanen en een deel van
Cattenbroek werden hierdoor enigszins afgesneden van het dorp. Daar
staat tegenover dat enkele jongeren uit het dorp hun partner vonden
tussen de werkers aan de weg. Hoe
dat zit leest u allemaal in het mooie
verhaal van Janneke.
De berichten op de achterzijde zijn
dit keer echt oud. Ze zijn ingebracht
door dhr. Raven. Hij heeft er nog
veel meer. Op zaterdag 12 okt. laat
hij ze zien bij de VOL en vertelt er
een verhaal omheen: Linschoten in
de krant.
En op 14 december kunt u de Linschoten-kenner van het jaar worden bij de inmiddels traditionele en
gezellige Linschoten-Quiz.

Oproep voor 75 jaar
vrijheid
In mei 2020 wordt in Nederland en
dus ook in Linschoten ‘75 jaar Vrijheid’ gevierd. Ook bij onze Vereniging zal er veel aandacht voor zijn. Er
zijn al enkele oorlogsherinneringen
uit Linschoten opgetekend, maar
mogelijk nog niet die van u. Uw verhaal kan net dat ene ontbrekende
puzzelstukje zijn dat wij nog zoeken
over wat zich in Linschoten afspeelde tijdens WO2 of de bevrijding.
Expositie
Voor de inrichting van een expositie
over de periode 1940-1945 zijn we
op zoek naar beeldmateriaal, documenten, kranten, een fiets, een
verrekijker gemaakt in Berlijn of
andere voorwerpen met betrekking
tot de bezettingstijd in het dorp
Linschoten en naaste omgeving.
Mocht u of uw familie, kennis of vriend
plannen hebben om de zolder op te
ruimen waar zich nog spullen uit de
jaren veertig bevinden; bel of mail
naar Vereniging Oud-Linschoten:
info@oud-linschoten.nl of
06-81702602.

Overhandiging van een stuk hout uit 1940 door
Astrid v.d. Pijl aan VOL-secr. Pim van ’t Woud.
Foto: Janneke Severs-Hilgeman
Dé grootste occasiondealer van de regio!
Botnische Golf 17 • Woerden • Tel.: 0348-413 363
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Nooit officieel geopend
Janneke Severs-Hilgeman
Foto’s: Beeldbank Rijkswaterstaat en privéarchieven

Er zijn nog maar weinig mensen in
leven die zich het dorp Linschoten
herinneren als een aaneengesloten
geheel. Ooit was de omgeving van
de Korte Linschoten minstens zo
idyllisch als de Lange Linschoten.
Linschoten was tot de jaren dertig
van de twintigste eeuw niet meer
dan een uitgestrekte plattelandsgemeente met een kleine dorpskern.
Tijdens heldere dagen kon je vanuit Linschoten de Domtoren met het
blote oog zien staan maar een reis
naar Utrecht nam bijna een dag in
beslag. Daarin kwam verandering
door de aanleg van Rijksweg 12.

De nog ongeschonden Polanerzandweg

In het Rijkswegenplan 1927 staat:
Rijksweg no.12 aan te leggen van
Den Haag naar Duitschland. Het zou
een weg worden volgens de allernieuwste inzichten: voorzien van
vier brede rijbanen met daarnaast
vluchtstroken, gescheiden door een
middenberm en vrij van gelijkvloerse kruispunten en uitritten. Feitelijk mag Rijksweg 12 Den Haag Utrecht daarmee aanspraak maken
op het predicaat van de eerste autosnelweg van Nederland. De aansluiting bij Rijksweg 12 was vanaf het
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begin een half-klaverblad vanwege
het riviertje de Korte Linschoten.
Het was het eerste half-klaverblad
van Nederland.
Hoge Weg
In 1930 was er nog even twijfel of in
Nederland wel autosnelwegen aangelegd moesten worden, maar in
1931 werden door Rijkswaterstaat
in Linschoten de eerste opmetingen
verricht voor het wegvak Den Haag,
Gouda en Utrecht.
Officieel werd gesproken over de
Rijksweg bij Woerden, maar de weg
liep compleet over Linschoter bodem. De plannen voor een Rijksweg
werden gemaakt tijdens de ‘grote depressie’ (de crisisjaren 1929
-1940) die gepaard ging met grote
werkeloosheid.

Storttoren voor de bouw van een viaduct

Rijksweg no.12 zorgde ervoor dat
vele werkelozen aan een baan werden geholpen. De rijksweg kwam
hoger te liggen dan gemeentelijke
en provinciale secundaire wegen,
zo was de bedoeling. Daarom kreeg
de Rijksweg in aanleg al snel de
bijnaam ‘Hoge weg’. Maar al snel
zou blijken dat de zachte grondslag
(veen) bij Linschoten zich daarvoor
niet echt leende.

Eerst de kunstwerken, daarna zand voor de weg

Wegarbeiders aan het beton storten.

Kunstwerken
Rijksweg no. 12 zou het noordelijke deel van het dorp doorsnijden.
De weg zou worden neergelegd tussen de hofstee van veehouder Van
Schieveen en hoeve Agathastein
waar veehouder Jan van Ingen zijn
bedrijf had. In 1939 verhuisde het
gezin en streek het pasgetrouwde
echtpaar G. Nap-Kraan daar neer.
Voordat het zand voor de nieuwe
weg op de landerijen werd aangebracht, verrezen in de polders Cattenbroek, Polanen en Wulverhorst
imposante kunstwerken, die later
de naam viaduct kregen. Om de
opritten zo laag mogelijk te kunnen
maken werd de Polanerzandweg
(de weg vanaf de Lage Kade richting Woerden) gedeeltelijk omgelegd. De secundaire weg die onder
de nieuwe weg doorliep, werd zelfs
beneden het peil van de rivier Korte
Linschoten gelegd. Langs de oevers
werden stalen damwandschoeiingen
geheid om een droge ligging van de
‘secundaire’ weg richting Woerden
te realiseren.

in 1933 en vond woonruimte in het
buurtschap Verhitland. Janus fietste
elke dag naar zijn werk in Linschoten. Beton storten was in die tijd
handwerk. Dagen en nachten aaneengesloten werkte hij, want dat
leverde dubbel loon op. Een normale werkweek leverde ‘Sterke Janus’
12,50 gulden per week op, waarvan
wekelijks 5 gulden aan huishuur
werd afgedragen.

Nieuwe hofstede Van Schieveen aan de Polanerzandweg

Om ruimte voor de afrit aan noordelijke zijde te maken werd de boerderij van A. van Schieveen aan de
Polanerzandweg gesloopt.

Dubbel loon
Wegarbeider Adrianus Baas (32) uit
Nieuwerkerk aan de IJssel werkte
aan de bouw van kunstwerken (viaducten). Hij kreeg verkering met de
Linschotense Aaltje Doornekamp,
de dochter van de watermachinist
op het gemaal dat vlak naast de
nieuwe weg stond. Het stel trouwde
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Een imposante boerderij met erker
verrees net voor het uitbreken van
WO2 op dezelfde kavel, maar dan
wat verder naar achteren. De oude
wagen- en varkensschuur rechts op
het erf bleven gespaard. De afrit van
de rijksweg werd pal naast de oude
schuur aangelegd. In 1990 moest
de hofstede van Van Schieveen, nu
aan de M.A. Reinaldaweg, opnieuw
en deze keer voorgoed, plaatsmaken voor de afrit van de A12.
Zandtreinen en
oppersingen
Het benodigde zand voor de Rijksweg bij Linschoten kwam uit ‘de
put’ op Mastwijk. Iedere week voerden zandtreintjes, ‘lorries’, over de
ruim 10 km lange baan 25.000 kubieke meter zand aan. Het zand was
voor de grondslag bij Linschoten te
zwaar en daardoor ontstonden oppersingen.

Oppersingen van veenbodem
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Maar liefst vier draglines werden
lange tijd ingezet om dit probleem
aan te pakken. Het wegdek zou
worden voorzien van betonverharding en gefundeerde klinkerbestrating. Al vóór de oplevering werd gesproken over benzinelaadstations,
maar de bouw daarvan werd niet
toegestaan.

Zandtreinen

Ongevallen
Tijdens de bouwperiode van de A12
hebben diverse ongelukken plaatsgevonden. Beenbreuken, verbrijzelde ledematen, schaaf-, snij- en
hoofdwonden tot en met ongevallen
met dodelijke afloop kwamen met
regelmaat voor. De oorzaak werd
gezocht in het ongeschoolde personeel. Met name de zandtreinen die
de wegwerkers niet hoorden aankomen of van de baan schoten veroorzaakten letsel of dood.

Uit de krant
1937- Vanmorgen is de 32-jarige
P.v.K. die werkzaamheden verrichtte aan de rijksweg no. 12 door
een zandtrein gegrepen en op slag
gedood. Getroffene werd met de
lijkauto naar zijn woning overgebracht. De man was gehuwd en
was vader van drie kinderen’.
Of: Bij het storten van zand voor
de nieuwe verkeersweg schoot
een der karren van de zandtrein
los en kon de arbeider G.B. zich
niet spoedig genoeg in veiligheid
stellen. Hij werd bedolven onder
de hele lading van de kar. Meteen
begonnen de overige arbeiders de
ongeveer 1,5 meter hoge zandlaag waaronder de man lag met de
handen weg te graven. Het lukte
hen niet de man tijdig onder het
zand vandaan te halen.’
Frequent werd door de media gemeld dat er aan de Nieuwe Rijksweg
weer een aantal werkzoekenden te
werk waren gesteld. Ook van diefstal werd verslag gedaan: ‘Bij een
inbraak in de keet werd een handzaag, meetlint van 20 meter, een
manchester sportjas en overall ter
waarde van 35 gulden gestolen.’
De aanleg van Rijksweg 12 was voor
Linschoten de hofleverancier van
extra inkomsten. De wegwerkers
die er niet zelden ver van huis werk
vonden, zochten als kostganger onderdak bij huizen in de omgeving.
De ‘pensiongasten’ waren hofleverancier voor een stukje gezelligheid
en een financieel extraatje. Sommige wegwerkers zijn na een huwelijk

nooit meer uit Linschoten vertrokken.

Co Franken en Rietje Ultee

Katharina van Duuren (20), enig
kind van een weduwe, trouwde
in 1941 met ijzervlechter Frederik van Leijen uit Noord-Holland.
Slagersdochter Rietje Ultee stapte
na WO 2 in het huwelijksbootje met
Jacobus Franken uit Noord-Brabant.
De activiteiten aan de Rijksweg verhoogde tevens de omzet van café
‘De Bonte Koe’ (familie Van den
Bosch aan de Lage Kade), melkventer Van Beusekom en kruidenier
Van Eijk op het buurtschap Polanen.
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RWS directie
Sommige vrouwen uit het dorp
vonden werk als administratieve of huishoudelijke kracht in de
directiekeet bij Rijkswaterstaat.
Het was een buitenkans om daar
te mogen werken. Het houten gebouw stond aan de smalle kant
van de Korte Linschoten. Aan de
overzijde van het water stond
de boerderij van Van Schieveen.
Neeltje Versloot, de dochter van de
wagenmaker, verrichtte er administratieve werkzaamheden. Door
haar werden de ‘urenbriefjes’ van
de arbeiders verwerkt.
Leentje
van Beusekom, de dochter van de
melkboer, werkte tot haar huwelijk
met eierenhandelaar Gelof Brouwer
(in 1941) bij Rijkswaterstaat. Zij
verrichtte er huishoudelijke en kantinewerkzaamheden voor de stafmedewerkers.

Directiekeet RWS - Links Leentje van Beusekom

Een getrouwde vrouw werkte alleen thuis. Dus nam slagersdochter Rietje Ultee de werkzaamheden
van Leentje over. Na het huwelijk
van Rietje met timmerman Jacobus
Franken (in 1948) volgde Mien Mink
haar op. Een opleiding en een baan
buiten het dorp vereiste in elk geval een fiets. Mien had die al voor
1937 gekocht bij rijwielhandelaar
Co Mantel. Een Union met verlichting werd gekocht op afbetaling.
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Tot de laatste cent werd door haar
wekelijks een rijksdaalder afbetaald. De dochter van de veekoopman volgde naast haar baan bij
Rijkswaterstaat eind jaren veertig
een avondcursus in Woerden om
daarna een eigen winkel te kunnen
beginnen. De leiding van Rijkswaterstaat stond toe dat zij huiswerk
mocht maken, als haar werk er niet
onder leed. Het weekloon van Mien
(26) bedroeg 7,50 gulden per week.
Bekeuring
In het Linschoten van voor de jaren veertig werd (terecht) geklaagd over enige saaiheid in het
dorp. Daar bracht de aanleg van
de nieuwe weg enigszins verandering in. Die bouwput was vooral in
het weekend, wanneer er niet werd
gewerkt, een publiekstrekker. De
jeugd, maar ook complete gezinnen, trokken voor een verzetje in
de enorme hoge zandhopen naar
de weg. De familie N. Gouderjaan
woonde op het buurtschap bij de
kwakel /korenmolen. Voor een extraatje werkte Jaan Gouderjaan op
zaterdag in de huishouding bij de
veehouder Van den Heuvel op Zorgwijk. Haar zoon Piet (11) moest
dan op zijn zusjes passen. Zodra de
kleintjes konden lopen, laadde hij
de tweeling met po en al in de kruiwagen zodat ze konden spelen in de
bergen zand van de Rijksweg. Nadat de wegwerkzaamheden waren
voltooid en de weg nog niet in gebruik was genomen, werden fietsers
die het werk wilden bewonderen,
bekeurd. Wandelende Linschoters
die een fototoestel rijk waren, lieten
zich in de berm van de weg op de
gevoelige plaat vastleggen.

Het zoontje en dochtertje van ir.
Bergansius knipten twee oranje linten door, waarmee de weg geopend
was. De gasten begaven zich tenslotte in een file van ongeveer vijftig auto’s in de richting van Utrecht.

Te voet bij de nog niet in gebruik genomen Rijksweg

Vijftig auto’s
Het wegvak Bodegraven-Utrecht
van Rijksweg no. 12 werd nooit officieel geopend, maar wel op zaterdag 25 november 1939 om half elf
te Bodegraven onder grote belangstelling in gebruik genomen. Circa
400 personen waren daarbij aanwezig: burgemeesters uit de omgeving, directie van Rijkswaterstaat,
aannemers, wegwerkers en andere betrokkenen. In een toespraak
wees ir. Bergansius, hoofdingenieur
van Rijkswaterstaat, erop dat voor
de aanleg van Rijksweg no. 12 voor
het eerst ruilverkaveling was toegepast. De heer H.W.O de Bruin, directeur van de afdeling Wegen van de
A.N.W.B., sprak: “Het wegvak van
25 km met parkeerberm van ongeveer 2 m breedte langs de gehele
weg is van bijzondere kwaliteit. Een
idee van ir. Bergansius die daarvoor
heeft moeten vechten maar dat
thans een verbetering blijkt te zijn”.
De Bruin betreurde het dat deze
opening niet officieel was, maar feliciteerde Rijkswaterstaat met deze
belangrijke aanwinst. Hij bracht een
driewerf hoera uit op ir. Bergansius
en zijn staf.

Polanerzandweg 1940

Jan Stigter:
“Tijdens de opening, op een zaterdag, reed een hele stoet auto’s achter elkaar over de dubbele tweebaansweg. We hadden nog
nooit zoveel auto’s gezien”, legt Jan
Stigter in 2008 uit. “In de oorlogsjaren werd de weg nauwelijks door
verkeer gebruikt. En als er verkeer
over reed, dan waren dat hoofdzakelijk Duitsers. Het laatste half jaar
van de oorlog was het onveilig op
de weg. Elke auto die erover reed,
werd door geallieerden beschoten.
De hulzen vielen bij ons op het erf”.

Verweij
De Echte Bakker

Dorpstraat 25, 3461 CN Linschoten
tel. 0348 41 33 58
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Bedieningslaadstation
Eind jaren veertig werd door W.
van Zijll’s Autobedrijf te Arnhem
op Rijksgrond bij de gemeente Linschoten een vergunning aangevraagd voor de bouw van een ‘benzinelaadstation op Rijksweg no. 12
nabij de afbuiging van de weg naar
Linschoten’. Er werd een sierlijk wit
gepleisterd, gedeeltelijk overdekt
laadstation gebouwd waar enkele
Linschoters werk vonden. Het Shellstation was via de oprit zelfs voor
fietsers en bromfietsers bereikbaar.
De eerste bedrijfsleider was Berthus
van Keulen. Hij was de zwager van
bouwaanvrager Van Zijll. Na verloop
van jaren werd Van Keulen opgevolgd door zijn zoon Marinus. Door
een verbreding van de rijksweg verhuisde bedieningsstation Linschoten
in 1976 naar een tijdelijke locatie
in de paar honderd meter verderop gelegen polder Cattenbroek.
De crisis van de jaren tachtig en
problemen door de zachte veenbodem zorgden voor een oplopende
vertraging van de bereikbaarheid
van de verderop gelegen polder Bijleveld (Harmelen). Zelfbedieningsstation Bijleveld werd pas in 1986
in gebruik genomen.

Shell laad- en servicestation Linschoten

Vernieuwde A12
Rijksweg 12 werd verbreed van vier
naar acht (gescheiden) rijstroken
tussen de Gouwe en verkeersplein
Oudenrijn. In westelijke richting
werden tussen Woerden en Gouda drie rijstrokken in gebruik genomen en een zgn. plusstrook die
aanvankelijk niet werd gebruikt.
Daarin kwam in 2015 verandering
en werd de plusstrook tussen Woerden en Bodegraven omgebouwd tot
reguliere rijstrook. Tevens werd de
maximumsnelheid tussen Reeuwijk en De Meern verhoogd naar
130 km.
Blauw bord

Wegbewijzeringsbord 2019

In 2005 werd het blauwe wegbewijzeringbord boven de zuid-baan van
de A12 met daarop de drie naastgelegen plaatsnamen Woerden,
Harmelen en Linschoten aangepast.
Bij afrit Linschoten werd de naam
Linschoten van het bord verwijderd ten gunste van Montfoort. Een
keuze van de gemeente Montfoort,
gemaakt ten behoeve van de vindbaarheid van het aldaar gelegen
industrieterrein. ‘Onbegrijpelijk en
onacceptabel’, zo reageerden bedrijven en inwoners uit de kern Linschoten.”
FYSIOTHERAPEUT
A.A.W. VAN DAM - VERMEULEN

Den Engh 23, 3461 GM Linschoten
www.fysio-irmavandam.nl - info@fysio-irmavandam.nl
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Als Harmelen een eigen afrit zou
hebben dan konden
de borden
mogelijk weer worden aangepast’,
reageerde de heer Bergman van
Rijkswaterstaat. Sinds 2010 is afrit Harmelen in gebruik, maar het
wegbewijzeringsbord bij afrit Linschoten is nog steeds niet aangepast. Nog steeds zijn er Linschoters
die hopen dat, ter gelegenheid van
het 80-jarige jubileum van ‘Rijksweg no.12’, de naam van hun dorp
weer op het blauwe bord boven de
weg zal terugkeren.
Tekst m.m.v. C.Hoogendoorn,
M.Mink, N.Nap en J.Stigter(†2014).

Foto: Leonie Doorduin

Vrienden van VOL
Belo Groep
Installatiebedrijf van der Vaart BV
Fa. J.A. Severs en Zn
Kaashandel Arjan Griffioen
Bakker Verweij
Autoschadeherstelbedrijf Slootweg
Hans Severs
BV Houthandel H.C. de Goederen
Henk Bak, Meesterschilder
Danielle Cabri Sportmassage
Praktijk voor Fysiotherapie
WTW Tuinaanleg &Onderhoud
Café Het Wapen van Linschoten
Cafetaria Linschoten
Van Zandwijk Makelaardij
Van Vliet Caravans bv
Fa. P.A. Severs, B.V.
BP-Benschop Woerden
Thedi Beheer B.V.
Bij Mette
Engeltherm B.V.
Stukadoorsbedrijf HDG
Piozum
Ary Bekx
Part 2 Hairstyling
Gebr. Tuls
v.d. Woude Auto’s
Kapsalon Linschoten
Zaak vol Smaak “Ferry Lempers”
Oudshoorn & Schoe, Accountants
& Belastingadviseurs

Foto verantwoording:

De foto’s van de OMD zijn van:
1: Wim Ros
2, 3, 4, 5, 8, 10, 12: P. vd Dungen
7, 13, 14: A. Ballegooijen
6: J. Severs-Hilgeman
9: Saskia de Wijk
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Uit oude kranten
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