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Een verknipte polder en een vermeende huisgeest
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Afb. 1  Tussen Nieuwersluis en Nieuwer Ter Aa
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Inleiding

Wie regelmatig gebruik maakt van de A2 tussen Utrecht en Amsterdam, kent ongetwijfeld de

plek, ten zuiden van de afslag Vinkeveen, waar aan de oostkant naast de snelweg een

wipmolen staat en aan de westkant een tot voor kort verzakte boerderij. De boerderij wordt nu

(oktober 2016) gerestaureerd; met behulp van vernuftige techniek is hij onlangs rechtgezet.

De molen (Oukoper Molen) en de boerderij (Het Hondert) lagen tot de komst van de A2 op

loopafstand van elkaar aan het riviertje de Angstel. Beide liggen in de Honderdse polder. De

uit het zuiden komende Angstel eindigt nu even voorbij de boerderij bij de snelweg om

vervolgens zijn loop te vervolgen richting Loenersloot en Abcoude.

Afb. 2  De voorgevel van de boerderij ‘het Hondert’ in 2013

Eind 2013, begin 2014 en eind 2015, eerste helft 2016 is bouwhistorisch onderzoek verricht

aan de leegstaande boerderij die naast de snelweg ligt. Ze is vanouds bekend als ‘Het

Hondert’. Vanaf 2015 heeft ze een nieuwe eigenaar die de niet geringe taak op zich heeft

genomen de boerderij te restaureren. 
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Het is een bijzonder gebouw - de oudste bouwdelen stammen waarschijnlijk uit 1581 of kort

daarna - dat is  gebouwd op één of meer oudere voorgangers. Uit de archieven is bekend dat

ze tot 1650 als schuilkerk diende waar illegaal katholieke diensten werden gehouden . Het1

krukhuis is eind 17e eeuw vernieuwd.

De Honderdsche polder

De naam ‘Het Hondert’ heeft betrekking op de ‘Honderdse polder’ waarin de boerderij ligt.

Dit is waarschijnlijk een oud toponiem voor een middeleeuwse ontginning aan de linkeroever

van de Vecht. De boerderij en de polder zijn het onderwerp van dit verhaal. Enige toelichting

op de ligging is noodzakelijk, want de huidige Vechtloop ligt een paar kilometer oostwaarts.

Rivieren meanderen en regelmatig verdwijnt er een meander, door natuurlijke oorzaken of

door kanalisatie. De verdwenen meander waar het hier om gaat, liep ongeveer ter hoogte van

het kasteel Nijenrode aan de Vecht westwaarts, vervolgens noordwaarts en tenslotte bij

Nieuwer ter Aa weer oostwaarts tot net onder Nieuwersluis. Het gebied binnen de meander

heet de Breukelerwaard. De Honderdse polder ligt ten noorden hiervan.

Afb. 3  De vroegmiddeleeuwse meander van de Vecht en de Honderdsche 

Polder (naar Weijs, Natuur en landschap van de Vechtstreek )2
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Op de topografische kaart is te zien dat de boerderij ‘Het Hondert’ op een strookontginning

ligt, die begrensd wordt door de Honderdse Wetering. Hiernaast ligt weer een

strokenontginning, met een verkaveling die haaks staat op de eerste. Op de kaart van het

historisch grondgebied in de provincie Utrecht (te vinden op www.hisgis.nl ) staat3

aangegeven dat het perceel daarnaast ‘De Eng’ heet. Verondersteld mag worden dat dit

toponiem teruggaat op het akkerland bij een vroegmiddeleeuwse nederzetting. E.e.a. past in

het beeld zoals dat van de ontwikkeling van de Vechtstreek ontstaan is. Vanaf de 6e eeuw

vond na een eeuwenlange onderbreking weer bewoning plaats op de oeverwallen en vòòr de

grote veenontginningen vanaf de elfde eeuw was het oude land op en achter de oeverwallen al

verkaveld. 

De twee genoemde strookontginningen op het oude land zijn samen 100 morgen groot en dit

is een aannemelijke verklaring voor het toponiem ‘Honderd’. Dit heeft zich dan vertaald in

‘de Honderdse polder’, dat nu het gehele gebied omvat tussen de weg langs de Vecht, de

Nieuwe Wetering, de Angstel en de Ter Aaseweg.

Afb. 4  Kaart uit 1660 met de Honderdse, Stichtse en Hollandse polder (noorden rechts)
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Zowel de Honderdse polder als ‘Het Hondert’ staan op 17e en 18e-eeuwse kaarten afgebeeld.

Aardig is dat op de 17e-eeuwse waterstaatskaart  in de Honderdse polder slechts twee molens4

te zien zijn en dat het in de daarboven gelegen Stichtse en Hollandse polders wemelt van de

molens. Deze molens werden gebruikt om het waterpeil in de polders op de goede hoogte te

houden. Op de fysisch-geografische kaart is te zien dat de grond van de Honderdse polder

bestaat uit oeverwallen, rivieruitbraken en meervulling en dat die van de andere twee polders

lagergelegen komgebieden van de Vecht zijn. Vandaar. Waar komt die kleiïge en zandige

meervulling vandaan? In ‘Natuur en landschap van de Vechtstreek’ van Weis e.a. wordt dit

beschreven . Voordat de Vecht rond 1000 v. Chr. ontstond bevond zich tussen de5

Noordzeeduinen en de Utrechtse Heuvelrug een enorm moeras. De ontginning van dit moeras

in de Middeleeuwen heeft het Utrechts-Hollandse veenweidegebied doen ontstaan. Echter, op

de lijn Utrecht - Muiden lagen van noord naar zuid vijf grote veenmeren. Het Naardermeer en

het Horstermeer zijn hiervan de overblijfselen. Toen bij Utrecht rond 1000 v. Chr. een

aftakking van de Rijn ontstond - de Vecht - verlandden de eerste drie meren. Dit wordt

meervulling genoemd en verder ontstonden er oeverwallen, rivieruitbraken en komgronden.

Er was sprake van een Vechtsysteem, waarbij diverse rivierlopen te onderscheiden waren. De

huidige Vecht is een deels gekanaliseerde rivierloop.

In de Middeleeuwen

Buitelaar beschrijft in zijn dissertatie ‘De Stichtse ministerialiteit en de ontginningen in de

Utrechtse Vechtstreek’ hoe de samenleving hier vòòr en tijdens de grote veenontginningen

georganiseerd was . De Utrechtse bisschop maakte in een groot deel van Nederland namens6

de Duitse keizer de dienst uit. In 953 was de Vechtstreek door de keizer aan de Utrechtse

Sint-Maartenskerk (de latere Domkerk) geschonken. Het voordeel voor de keizer van

schenken aan de kerk was dat er geen regionale vorstelijke dynastie kon ontstaan. Dit laatste

fenomeen veroorzaakte overal in het Duitse rijk problemen voor het centrale gezag. Tot 1122

kon de keizer ook zelf de bisschoppen benoemen. Het bezit van de Utrechtse kerk was

georganiseerd als grootgrondbezit. Overal waren domeinen met een centrale vestiging waar

een meier namens de bisschop het gezag uitoefende. Buitelaar veronderstelt dat de bisschop

o.a. uit deze kring de functionarissen recruteerde die belast werden met de grote

veenontginningen. Zij kregen hierover het gezag, dit werd erfelijk en de betrokken families

werden later tot de ridderstand verheven. Ten zuiden van de Honderdse polder waren dit de

families Ter Aa en Ruwiel. 
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Het ging hier om domeinen en ontginningen ter plaatse van de toen nog actieve meander van

de Vecht. Buitelaar vermeldt een eng ter plaatse van het latere kasteel Ruwiel (Oud-Aa). De

hiervoor genoemde eng in de Honderdse polder zou wel eens bij het Huis Ter Aa (Nieuwer

Ter Aa) behoord kunnen hebben. In de 15e eeuw ligt het in Loenen-Bisschopsgerecht, maar

ook de opvolger van het Huis Ter Aa, Aastein, ligt in dit gerecht, dat aan het gerecht Ter Aa

grenst. Het gezagsgebied van de familie Ter Aa was voorheen waarschijnlijk veel groter dan

het latere gerecht.

Allereerst een tekening van het middeleeuwse kasteel Ruwiel , gevolgd door een tekening van7

de ruïne die resteerde na de verwoesting tijdens de Franse bezetting (1672-‘73) . Daarna een8

tekening van het toen eveneens verwoeste middeleeuwse kasteel Aastein . De boerderij ‘Het9

Hondert’ heeft waarschijnlijk hetzelfde lot getroffen, getuige brandsporen die de auteur bij

het onderzoek vond.

Afb. 5  Kasteel Ruwiel
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Afb. 6  De ruïne van kasteel Ruwiel na de Franse bezetting (1672/’73)

Afb. 7  De ruïne van kasteel Aastein na de Franse bezetting (1672/’73)
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Loenen-Bisschopsgerecht is ontstaan na de moord in 1296 in Muiden op de Hollandse graaf

Floris V. De moordenaar Gerard van Velzen vluchtte na zijn daad naar het in Loenen gelegen

kasteel Kronenburg aan de Vecht, bezit van Gijsbrecht van Amstel, één van de

medeplichtigen en de belangrijkste machtshebber in de regio. Zijn bezit werd door de

opvolger van Floris V geconfisqueerd. Het vroegere domein Loenen werd gesplitst in

Loenen-Hollands (Kronenburg) en Loenen-Bisschopsgerecht. Het eerste stak als een dolk in

het Bisdom Utrecht en omvatte het noordwestelijke deel van de Honderdse polder.

De verknipte Honderdsche polder

Terug naar de titel. Er zijn nu twee knippen in de Honderdsche polder besproken, de A2 die er

doorheen loopt en de hiervoor genoemde scheiding in de beide Loenense gerechten, maar er

zijn er nog twee. Ten oosten van de polder liggen aan de Vecht de buitenplaatsen

Rupelmonde, Sterreschans en Over-Holland. Ten westen van de polder ligt de 11e-eeuwse

ontginning Oukoop, waarvan volgens Buitelaar de familie Ter Aa de projectontwikkelaar

was . Twee boerderijen daar dragen de namen Sterreschans en Over Holland. De boerderij10

‘Het Hondert’ werd tot 1975 verpacht door de eigenaren van Rupelmonde . Ook buitens11

dichterbij Loenen bezaten land tot aan de Angstel. Het gebied vanaf de Vecht tot ver in het

veenweidegebied ten westen ervan heeft dus eeuwenlang een eenheid gevormd. 

Hieraan kwam een einde met de aanleg van de spoorlijn van Amsterdam naar Utrecht in 1843

en het graven van het Merwedekanaal over hetzelfde traject in 1881. Het Amsterdam-

Rijnkanaal, de opvolger van het Merwedekanaal, en de spoorlijn liggen vlak naast elkaar en

vormen nu, samen met de A2, een onoverbrugbare barrière tussen de oorspronkelijk bij elkaar

horende delen ten westen en ten oosten ervan. Alleen een brug over de snelweg, een tunnel

onder de spoorlijn en een pontje over het kanaal faciliteren de fietsers uit Nieuwer Ter Aa die

naar het centrumdorp Breukelen gaan. De Honderdse polder is alleen op de kaart nog

herkenbaar.

De boerderij ‘Het Hondert’

Als door een wonder is de al genoemde boerderij ‘Het Hondert’ overeind gebleven. Ze ligt op

100 m afstand van de onlangs verbrede A2. De wind komt meestal uit  westelijke richting,

zodat het lawaai minder storend is. Vanuit de boerderij gezien trekt het verkeer als in een

eindeloos durende film voorbij. De laatste veehouder zag door de verbreding van de A2 geen

toekomst meer voor zijn bedrijf en liet zich uitkopen door de Dienst Landelijk Gebied. 



9

Hij boert nu verder in Friesland. De oude krukhuisboerderij was bij een monumenten-

inventarisatie in 1990 als zeer waardevol aangemerkt , maar kreeg opmerkelijk genoeg nooit12

een beschermde status. Toen de laatste eigenaar in 2003 zijn bedrijf moderniseerde gaf hij aan

de commissie voor welstand en monumenten te kennen dat de boerderij wel kon blijven staan

omdat ze een geluidsscherm vormde voor de nieuwe woning die hij liet bouwen . Er hadden13

altijd al scheuren in het muurwerk gezeten, maar dit was de laatste 25 jaar sterk toegenomen

en het voorhuis helde voorover.

Afb. 8  De boerderij ‘Het Hondert’ in 1956

Er was inmiddels wel wat over de boerderij bekend. De lokale historicus Manten had in het

blad van de Historische Kring Breukelen over de boerderij en de geschiedenis ter plaatse

gepubliceerd. De moeder van de laatste veehouder, die vòòr de oorlog in de boerderij geboren

was en er later met haar gezin woonde,  heeft een luchtfoto uit 1956 waarop de boerderij in

volle glorie te zien is. Nog in 2008 kreeg ze in ‘Breukelen - geschiedenis en architectuur’ uit

de zogeheten Gele Reeks drie sterren toebedeeld . 14
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In het bestemmingsplan had ze het predikaat ‘ontginningsboerderij’ gekregen. Pas begin

2016, naar aanleiding van een korte publicatie en een onderzoeksrapport uit 2014 van

schrijver dezes, en nadat de gemeente wist dat de nieuwe eigenaar hem ging restaureren (sic),

kreeg ze de status van gemeentelijk monument.

De boerderij is waarschijnlijk kort na het Plakkaat van Willem van Oranje inzake het verbod

op de katholieke eredienst in 1581 gebouwd, op een voorganger die in het begin van de 80-

jarige Oorlog door de Spanjaarden of de Geuzen verwoest zal zijn. Manten heeft ontdekt dat

ze tot 1650 gebruikt werd als schuilkerk  en dit is bij het onderzoek bevestigd. De15

voorkamer, die altijd in gebruik was als kaaskamer, en de daarachter liggende woonkamer en

gang zijn > 1581 gebouwd als één ruimte van ong. 70 m2. De oudste witkalklagen op de

muren zijn alle sterk verkleurd, wat bij dezelfde lagen op andere plaatsen niet het geval is. Dit

wijst op het branden van wierrook en kaarsen. De priester die de kerk bediende werd in een

protestbrief van protestantse zijde aangeduid als ‘de paep op ‘t Hondert’ . De boerderij ligt16

aan de Angstel, waar deze een kleine meander naar het noorden heeft en het gebied

daarbinnen staat vanouds bekend als ‘het Papenessie’ .17

Afb. 9  De ingegraven pot



11

Bouwoffers

Bij de voorbereiding op het cascoherstel van de boerderij, begin 2016, kwamen de

bovenkanten van de funderingen van > 1581 te voorschijn en ook stukken muurwerk en de

rest van een vloertje van een voorganger. Verder werd een grote aardewerken pot, een

zogeheten grape, aangetroffen, ter plaatse van de stenen trap van de naast de schuilkerk

gelegen gang naar de kaaskelder in de kruk. Hij stond rechtop ingepakt in de klei en kon

gered worden. Het zou hier kunnen gaan om een zogeheten bouwoffer . Elders werden18

pakketten gebroken aardewerk aangetroffen, onder de drempel van de deur van de

spoelkeuken naar de kaaskelder en onder de vroegere muur van de schuilkerk naar de deel.

Dit kunnen deposities met dezelfde rituele betekenis zijn. Bouwoffers zijn offers bedoeld om

de magische huisgeest gunstig te stemmen. Een boze geest kan er bijvoorbeeld voor zorgen

dat de melk, de basis van het bestaan op de boerderij, zuur wordt. Rituele deposities, zoals

bouwoffers, zijn zo oud als de mensheid. Bij archeologisch onderzoek in de prehistorie

worden ze regelmatig aangetroffen. Het gaat terug op animistisch denken, dat al bestond vòòr

de religies die wij kennen. Het berust op het irrationele denkbeeld dat alles om ons heen een

geest heeft en dat deze geesten je goed of kwaad kunnen doen. Dit bijgeloof bestaat tot op de

dag van vandaag. Een Zuid-Amerikaanse prostituée legt een paar sigaretten op de vloer van

haar peeskamertje zodat haar hopelijk niets zal overkomen. Dat is begrijpelijk met zo’n

beroep. In een huis uit 1600 in Tsjechië trof schrijver dezes in de stal, bij de toegang naar de

woonkamer, onder een lemen vloertje dat rond 1800 op de oude was gelegd een schede van

een mes aan (tegen blikseminslag) en een munt (voorspoed). Een paar doorgewinterde

bouwhistorici uit Utrecht is gevraagd of zij dit soort deposities bij hun onderzoek in de stad

wel eens tegen waren gekomen, maar dat was niet het geval . Komt het in Nederland alleen19

op het platteland voor? Zijn ze er wel en worden ze niet als zodanig herkend? Bevinden ze

zich op plekken die niet onderzocht worden, bijv. onder vloeren?



12

Afb. 10  Het sleutelstuk met het wapen van Van Lynden

Einde schuilkerk

Terug naar de schuilkerk. Van Lynden, vanaf 1578 gerechtsheer van Kronenburg, was na de

Reformatie waarschijnlijk voor de vorm protestants geworden. Het familiewapen van Van

Lynden staat afgebeeld op de sleutelstukken in de boerderij. Zijn tweede vrouw voedde de

kinderen al weer katholiek op en zorgde in 1652 voor de bouw van een kapel, tussen Loenen

en Loenersloot . De schuilkerk verloor hierdoor zijn functie. Zij lag in het puntje van het20

gerecht en zal meerdere voormalige parochies bediend hebben. Tijdens het onderzoek bleek

dat de boerderij waarschijnlijk tijdens de Franse bezetting in 1672/’73 opnieuw ernstig

beschadigd is en geruime tijd leeg heeft gestaan. In 1681 is er een nieuwe eigenaar, een

bierbrouwer uit Vreeland, die de boerderij weer opgebouwd heeft, waarbij er een nieuwe kruk

aan het voorhuis gebouwd werd. Rond 1880 werd het voorhuis vergroot en de deel

vernieuwd. Toen zal ook het in 2003 afgebroken zomerhuis gebouwd zijn . Delen van het21

muurwerk, de vloeren en de houten constructies (balklagen, kapspanten en vensters) uit >

1581 en > 1681 zijn bewaard gebleven. Bij de laatste vernieuwing heeft de boerderij een

typisch 19e-eeuws uiterlijk gekregen. Dat is wellicht ook de reden geweest dat ze eerder nooit

een beschermde status heeft gekregen. De ruimtes in het voorhuis en de kruk zijn, mogelijk

vanouds, voornamelijk gebruikt voor de kaasbereiding en niet als woonhuis in de winter-

periode. Ook het zomerhuis werd voor dit doel gebruikt. 



13

De eerder aangehaalde moeder van de laatste veehouder herinnert zich nog levendig hoe er

van de kaaskamer en -kelder naar het zomerhuis gesjouwd werd met kazen . Dit was de core-22

business, de kaas werd op de kaasmarkt in Breukelen verkocht . De brandmuur tussen de23

kaaskamer, de slaapkamer en de woonkamer is > 1681 op de plavuizen vloer uit > 1581 van

de schuilkerk gezet. De schouw zat aan de kant van de woonkamer. Van de schouw zelf, de

tegels op de muren eromheen en de bedsteden uit 1880 zijn alleen resten achtergebleven. Het

woongedeelte is steeds aangepast aan de moderne tijd, voor het laatst in 1960 en 1980. De

keuken die zich altijd onder de kap van de deel bevond, is op enig moment mogelijk

clandestien recht opgetrokken . Hij ligt in de holte tussen de boerderij en de kruk en vormt24

een weinig fraaie toevoeging. De naastgelegen schuur uit 1880 onttrekt hem nog enigszins

aan het zicht. Ten gerieve van de nieuwe bewoners is deze situatie in het restauratieplan

gehandhaafd . Op de verdieping van de kruk, die toegankelijk is via een houten trap in de25

kaaskamer, waren er tot 1960 twee achter elkaar gelegen ruimtes. De eerste had een houten

vloer en twee bedsteden en fungeerde als kamer voor gasten, daarachter was een ruimte met

een plavuizen vloer die als berging werd gebruikt .  26

Afb. 11  Reconstructietekening mogelijke gevelindeling > 1581
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Nog even over de Honderdsche polder

In de Honderdse polder, althans in het oorspronkelijke deel van 100 morgen, heeft lange tijd

alleen de boerderij ‘Het Hondert’ gestaan. In 1633 was de molenmeester van de Honderdse

molen pachter van de boerderij met 24 morgen land . De schuilkerk bestond toen nog. Er is27

een anecdote overgeleverd uit die tijd . De pachters in de Honderdse polder waren o.a.28

verantwoordelijk voor het onderhoud van de elzensingels bij de omringende waterlopen.

Doordat de percelen van de  pachters aan de Angstel loodrecht op de waterloop stonden en

die van de pachter langs de Stadswetering hier parallel aan lagen, was er sprake van een

onrechtvaardige situatie. Laatstgenoemde pachter moest een onevenredig groot deel van het

onderhoud voor zijn rekening nemen. De oplossing die gevonden werd, was dat hij voortaan

hiervoor van de molenmeester een tegemoetkoming kreeg.

Afb. 12  Aanhef van de uitspraak in een geschil (naar het oudere origineel)
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Afb. 13  Eigendom in de Honderdse Polder in 1727 

Op de pre-kadastrale ‘Nieuwe kaart van Loenen’ van Bloemswaerdt uit 1727 (het noorden

rechts) zijn in de Honderdse polder vier grote landeigenaren te onderscheiden . Drie ervan29

zijn telgen van welgestelde families uit Amsterdam, waaronder Hermanus Bols, zoon van de

oprichter van de gelijknamige distilleerderij, Lucas Bols (bruin). Dit past in de contemporaine

ontwikkeling dat families die rijk waren geworden in de 17e eeuw, hun na het afkopen van de

Franse bezetting overgebleven vermogen veilig belegden in landbouwgrond en aan de oever

van de Vecht hierop buitenplaatsen vestigden. De Honderdse polder was het achterland van

de buitenplaatsen Sterreschans (David Rutgers - groen) en Rupelmonde (Hermanus Bols). De

derde grootgrondbezitter was mevrouw van Nieuwerkerk uit de familie Cromhout (paars). De

vierde, de weduwe Van Dorssen, (roze) vormt een uitzondering. De naam Van Dorssen gaat

terug op een vroegmiddeleeuwse nederzetting ter plaatse van waar nu Vreeland ligt .30
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Net als bijv. Van Breukelen is de naam een verwijzing naar de herkomst van een familie die

naar elders verhuisd was. Abraham van Dorssen was bierbrouwer te Vreeland. Hij was

pachter van de tollen aan het begin en het einde van de in die tijd belangrijke scheepvaart-

route van Nieuwersluis naar Amsterdam. Deze liep dus niet via de huidige Vecht, maar via de

Nieuwe Wetering en de Angstel en eindigde bij Ouderkerk aan de Amstel. Aan het tolhuis

was een herberg verbonden en voor de tol in Nieuwersluis gold zelfs dat de reizigers alleen

van deze herberg gebruik mochten maken. Ondanks de (begrijpelijk) hoge pachtprijs was dit

een lucratieve onderneming voor Abraham van Dorssen en zijn broer Tieleman. In 1681

kwam Abraham in het bezit van de boerderij ‘Het Hondert’. Hij en zijn zoon bekleedden

publieke ambten. De weduwe Van Dorssen bezat in 1726 de boerderij met 36,5 morgen wei-

en hooiland in de Honderdse polder . Het is aannemelijk dat Abraham van Dorssen de31

boerderij, na de schade die hij tijdens de Franse bezetting geleden had, weer heeft

opgebouwd. 

Slot

De laatste eigenaar van de boerderij die herinnert aan de oude, onverknipte situatie was

Wilhelmina Louise van Notten. Zij bezat Rupelmonde tot haar dood in 1975. In 1962 had nog

een verbouwing aan de boerderij plaatsgevonden waarbij het woongedeelte was

gemoderniseerd en het zomerhuis tot woning was verbouwd . Het echtpaar Fokker ging in33

het zomerhuis wonen en hun dochter en schoonzoon Treur zetten de boerderij voort. In 1975

kocht het gezin Treur de boerderij uit de nalatenschap van Wilhelmina Louise van Notten .34

Daarna was nog één generatie Treur eigenaar van de boerderij. Door de modernisering in de

landbouw verloor de boerderij haar functie.

Wie wil er nu iets met een bouwvallig geworden boerderij die aan het eind van een

doodlopend dijkje, op honderd meter van de A2 ligt? Een nachtclub of een zorgboerderij

leken mij de enige opties. Gelukkig hebben de laatste huurders van het voorhuis de boerderij

in 2015 gekocht. Ze zijn nu bezig met de niet eenvoudige opgave haar te bewaren voor de

toekomst. Haar geschiedenis geeft daar alle aanleiding toe en zo blijft ze zichtbaar vanaf de

A2.
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Drs. R.F.S.M. Horbach, 1992 Provincie Utrecht - Dienst Ruimte en Groen
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26. Mededeling mevr. Treur-Fokker

27. Inventaris van het archief van de heerlijkheid Kronenburg 1455-1876, 31.3.77 blz 311-
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28. Idem

29. Nieuwe kaert van Loenen, C.C. van Bloemswaerdt, 1727, tekeningenarchief Het

Utrechts Archief
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Over de auteur

Menze de Graaf is bouw- en cultuurhistorisch onderzoeker (menze@casema.nl). De
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kaartmateriaal zijn van de hand van de auteur.


