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De Scheendijk te Breukelen na 1940 

Bertus Heus 

Boendermakerstraat 3, 3621 CW Breukelen 

In mijn vorige ar t ikel 1 heb ik geprobeerd een indruk te geven wat voor 
soort buurtschap de Scheendijk was en hoe de jachthavens tot stand zijn ge
komen. Dat verhaal speelde zich af van rond 1920 tot eindjaren dertig. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft zich aan en achter de Scheendijk 
heel wat afgespeeld. Volgens de verhalen van mijn vader, Gijs Heus, hebben 
toen bij verscheidene huizen aan "de Scheen" veel onderduikers gezeten. In 
dat prachtige, maar voor vreemden moeilijk toegankelijke natuurgebied kon 
men zich goed schuil houden. De Scheendijk was maar van één kant bereik
baar, vanaf de Laan van Gunterstein. Bij onraad, bijvoorbeeld als er Duitse 
mili tairen van het dorp Breukelen richting Scheendijk gingen, werd vanaf 
de boerderij van Gunterstein met lichtsignalen gewaarschuwd. Dan hadden 
de onderduikers nog voldoende tijd om snel in kano's weg te varen en zich te 
verstoppen tussen de legakkers en de rietkragen, die toen volop aanwezig 
waren . 

Na de oorlog kwamen de toeristen 's zomers weer naar de Scheendijk om 
in dat waterrijke gebied hun vakantie te vieren. Daarbij waren ook veel oud-
onderduikers, die terugkwamen naar hun vrienden waar ze in de oorlog zo 
goed waren opgevangen. Veel van deze mensen zijn j a r e n l a n g blijven 
komen om te genieten van de rust en de stilte die er toen nog waren aan de 
Scheendijk en in het Plassengebied. 

Met ingang van 1 j anua r i 1949 kregen de Scheendijk en omgeving te 
maken met een ander gemeentebestuur. Toen werden de tevoren afzonderlij
ke gemeenten Breukelen-St. Pieters en Breukelen-Nijenrode samengevoegd 
tot de nieuwe gemeente Breukelen.2 

Uit de verslagen van het eerste jaar van functioneren van de nieuwe ge
meenteraad blijkt dat het steeds drukker werd in het gebied. De ontsluiting 
was daar niet op berekend. Op 7 december 1949 stelde men in de raad van de 
gemeente Breukelen voor: "In het belang van de Breukelse middenstand 
ware het fietspad over de Meent door te trekken en de Laan van Gunterstein 
te verbeteren, opdat de plassenbewoners hun inkopen in het dorp kunnen 
doen." Ten aanzien van eventuele pogingen om de Laan van Gunterstein in 
een betere toestand te doen brengen waren burgemeester en wethouders wat 
huiverig, daar het een particuliere weg betrof; de suggestie om het fietspad 
op de Meent door te trekken zou echter door het college bestudeerd worden.3 

In de raadsvergadering van 7 september 1949 had de heer J.D. Barreveld 
al gesproken van "Russische toestanden" aan de Scheendijk, die niet bevor
derlijk waren voor het prestige van de gemeente, aangezien de automobilis
ten zich niet ontzagen steeds weer de gemeentelijke afsluiting ondersteboven 
te rijden.4 

Op 4 augustus 1955 vroeg de heer M. Soederhuijzen in de vergadering van 
de gemeenteraad wat men van plan is te doen aan de Scheendijk, waar een 
aangebrachte verkeersbelemmerende paal geheel verdwenen was. De voor
zitter zei dat daar de laatste tijd baldadigheden waren gepleegd. De paal was 
daardoor verdwenen en het lag niet in de bedoeling deze weer te plaatsen. De 
politie hield een oogje in het zeil wat betreft verkeersovertredingen en dat le
verde niet minder dan 84 processen-verbaal op.5 

De eerste grote verandering in het totale aanzien van de Scheendijk vond 
in het begin van de jaren vijftig plaats. Tijdens een raadsvergadering op 14 
december 1951 werd gesproken over het te graven waterleidingkanaal van de 
Béthunepolder naar de Loenderveense Plas, ten behoeve van de gemeente 
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Afb. 1. Trekgat met legakker ten oosten van de Scheendijk, achter het huis van opa Ger t 
Heus, in de j a ren 1960. De zeilrecreatie groeide en bloeide. (Foto Collectie Familie Heus , 
Breukelen . ) 

Amsterdam. In die vergadering pleitte men voor de gelijktijdige verbeter ing 
van het noordelijke deel van de Scheendijk tijdens het graven van het water
leidingkanaal, zodat dat deel van de Scheendijk voor alle verkeer zou kun
nen worden opengesteld.6 

Dat het kanaal aan de westzijde van de Scheendijk kwam te liggen, had 
verschillende redenen. Ten eerste was de kleigrond ui termate geschikt om 
er een kanaa l te graven; ten tweede kon het kanaal zodoende gescheiden 
worden gehouden van het Plassengebied, omdat dat voortdurend erger ver
vuild raakte door lozingen van afvalwater uit het toenemende aanta l wonin
gen en door de steeds intensievere recreatievaart. Het water le idingkanaal 
werd in 1957 in gebruik genomen. 

Eveneens in de j a r en vijftig t rad de gemeente Breukelen toe tot h e t 
Plassenschap Loosdrecht e.o., dat als doelstelling het in s tand houden van 
de plassen en het toezicht houden op het recreëren van de mensen had. 

De legakkers tussen de trekgaten ontstonden in vorige eeuwen tijdens het 
afgraven en wegbaggeren van het veen. Op deze legakkers legde men toen de 
turf te drogen voordat hij werd afgevoerd. Deze legakkkers, die vanaf de 
Scheendijk tot aan de plassen lopen, leverden een prachtige ruimte voor re
creatie op. Mensen legden hier met hun boot aan om er te overnachten , 
omdat men er lekker beschut lag tegen de wind; vaak huurde men een vas te 
ligplaats achter de woonhuizen aan de Scheendijk. Zo ontstonden van liever
lee de jachthavens. 

Achter die woonhuizen bouwden de bewoners van de Scheendijk grote 
schuren en loodsen om de boten te stallen gedurende de winter en om er re-
parat iewerkzaamheden uit te voeren. Ook verschenen er hijsinstallaties om 
de boten in het najaar naar binnen en in het voorjaar weer naar bui ten te 
krijgen. 
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Afb. 2. De Scheendijk-Zuid in november 1987, gezien naar het zuiden. Rechts het Water
le id ingkanaal en he t bos van Gunters te in . Links de boerderij van Van Hof (Scheendijk 3). 
(Foto H. van Walderveen, in Foto-Archief Historische Kring Breukelen.) 

Afb. 3. Huis met schuur van Gert Heus, Scheendijk 23, in 1961. In de boot Gert Heus en zijn 
vrouw Geertruida Heus-van Hees, die toen 50 jaar getrouwd waren. Op dit perceel (vroeger, 
toen er nog maar een achttal woningen aan die weg stonden, genummerd Scheendijk 7) is 
t hans Jach thaven De Evenaar gevestigd. (Foto Collectie Familie Heus, Breukelen.) 
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Afb. 4. Hijsinstallatie om re
creatieschapen in het water of 
weer op het land te brengen. Op 
de foto wordt medio jaren 1960 
een grote BM (een zogenaamde 
16 m2 klasse) te water gelaten. 
Op de achtergrond de loods die 
ook op Afbeelding 3 te zien is; 
rech ts een nieuwere loods. 
(Foto Collectie Familie Heus, 
Breukelen.) 

Afb. 5. Een van de eerste huis
jes die achter Scheendijk 23 op 
een legakker werden geplaatst, 
eigendom van de familie Kool 
ui t Amsterdam, omstreeks 
1960. Het houten terras wordt 
nog aangelegd. Links Mari
anne Heus-Kool, rechts haar 
broer Fred Kool. (Foto Collectie 
Familie Kool, Diemen.) 

Op de legakkers bouwde men ook houten huisjes voor de mensen die daar 
hun vakant ie wilden doorbrengen. In Afbeelding 5 ziet u zo'n huisje, dat 
werd bewoond door de ouders van mijn vrouw. Men legde er een terrasje bij 
aan om zo buiten van het mooie weer te kunnen genieten. Zo ontstond er een 
gezellige drukte aan de Scheendijk in de jaren vijftig en zestig. 

Wat heel sterk in mijn herinnering is blijven leven, zijn de loodsfeesten 
die in de tweede helft van de jaren 1960 door enkele vakantiegasten voor alle 
k lanten van een jachthaven werden georganiseerd. Ze duurden tot diep in 
de nacht. Mocht de politie onverwacht komen controleren, dan was de af
spraak dat iedereen zou zeggen dat er een verjaardagsfeest gevierd werd. 
Deze feesten compenseerden dat er aan de Scheendijk maar één café lag, da t 
van Piet Heus (slechts heel verre familie), waar bovendien al leen m a a r 
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Afb. 6. Het dempen van een 
stuk van de wetering langs de 
Scheendijk, 1966. Rechts een 
ijzeren rijplaat voor de vracht
auto waarmee grond werd aan
gevoerd. De draaibrug naar het 
huis van Gert Heus ligt er nog; 
op die brug diens zoon Gijs 
Heus. (Foto Collectie Familie 
Heus, Breukelen.) 

Afb. 7. Foto genomen enkele 
dagen na die van Afbeelding 6. 
De voormalige wetering is vol
gestort en beloopbaar; de oude 
draaibrug wordt weggetakeld. 
(Foto Collectie Familie Heus, 
Breukelen.) 

zwak-alcoholische dranken te krijgen waren; thans is dat Jachthaven De 
Eers te Aanleg. J e kon natuurlijk wel naar Breukelen-centrum gaan, maa r 
de weg naar het dorp was lang, zeker als je diep in de nacht terug moest. 
Wat was er dus aantrekkelijker dan een feest op de eigen jachthaven met 
vrienden en bekenden! 

Wat het gebruik van alcohol betreft, probeerde het Breukelse gemeente
bes tuur lange tijd de Scheendijk zo veel mogelijk "droog" te houden. Men 
wilde geen toestanden, zoals die zich in Loosdrecht van tijd tot tijd voorde
den. Daarom kon Piet Heus geen verlof krijgen voor het schenken van sterk 
alcoholische dranken . Toch ontstonden er, maar dan zonder vergunning, 
drankverkooppunten aan de Scheendijk. In de gemeenteraadsvergadering 
van 12 december 1967 werd gesproken van een 6 à 7 tal verkooppunten.7 

Vanaf 1968 voerde het gemeentebestuur een vrijer beleid inzake het schen-
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ken van sterke drank. 
Bij goed weer gingen we in de midden-jaren zestig meermalen met een 

hele groep jongelui over de plas naar Loosdrecht, waar grote dansavonden 
werden verzorgd bij Jachthaven Van Dijk aan de Oud-Loosdrechtsedijk, en 
waar wel van alles geschonken mocht worden. Vaak gebruikten we daarbij 
een open praam, waar we planken overheen legden, zodat we zoveel moge
lijk personen konden meenemen. Met behulp van een klein buitenboordmo
tortje tuften we met onze veel te volle praam dwars de plas over. Niemand 
m a a k t e zich zo'rgen over de risico's die we daarbij eigenlijk n a m e n . De 
praam, die gewoonlijk in de loods lag, werd met gezamenlijke menskrach t 
naar de waterkant gebracht (en na afloop weer terug); voor het in en uit het 
water brengen konden we gebruik maken van de hijsinstallatie met z'n met 
de hand te bedienen lier. 

Een volgende belangrijke wijziging in het landschap was het dempen van 
de Zogwetering, de waterloop langs de oostzijde van de dijk, waarmee in 
1965 werd begonnen. Dat was nodig om een betere toegang te krijgen tot de 
havens en men kon dan gemakkelijk de auto's parkeren. Maar hierdoor ver
dween tevens het landelijke karakter van de Scheendijk. Vooral het slopen 
van de bruggetjes was een ingrijpende zaak. Afbeeldingen 6 en 7 tonen deze 
"jammerlijke" gebeurtenis . 

De steeds sterker overheersende watersport zorgde voor nog meer veran
deringen. In de loop van de jaren 1970 en 1980 is veel van de oude bebouwing 
langs de Scheendijk afgebroken. Het buurtschap kreeg toen ongeveer he t 
aanzien dat het nu nog heeft. 

Maar wie de oude situatie aan "de Scheen" goed gekend heeft, zal "vroe
ger" niet makkelijk vergeten. 

Noten 

1 B. Heus, 1993. De Scheendijk te Breukelen rond 1920. Tijdschrift Historische Kr ing 
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2 Tot dusver nam de Historische Kring Breukelen aan dat de door samenvoeging van 
Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. Pieters gevormde nieuwe gemeente Breukelen 
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de begintijd: H.A. van Zwieten, 1986. Gegroeide grenzen: een verkenning van Breu-
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de gemeente Breukelen per 1 j anuar i 1949 in werking t rad . Zie bijvoorbeeld Nieuw 
Archief Gemeen te Breuke len , inv. nr . 17. Raadsno tu len g e m e e n t e r a a d B r e u k e l e n -
Nijenrode 20 november 1945 - 29 december 1948, en daarin in he t bijzonder Vergadering 
van de gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode op woensdag 29 december 1948, blz. 1 en 
7. Tevens in inv. nr. 18:Vergadering van de gemeenteraad van Breukelen op m a a n d a g 
3 j anua r i 1949, met vermelding van de beëdiging der raads leden en als ingekomen 
stuk he t Koninklijk Besluit houdende de burgemeestersbenoeming. 

3 Nieuw Archief Gemeente Breukelen (Gemeentehuis te Breukelen) , inv. nr . 18. Raads 
notu len 1949 - 1951. Daar in : Vergadering van de gemeen te r aad van Breuke len op 
woensdag 7 december 1949, blz. 11 en 12. 

4 Nieuw Archief Gemeente Breukelen, inv. nr . 18. Daar in : Vergader ing van de gemeen
teraad van Breukelen op woensdag 7 september 1949, blz. 8. 

5 Nieuw Archief Gemeente Breukelen, inv. nr. 19. Raadsnotulen 1952 - 1955. Daa r in : 
Vergadering van de gemeenteraad van Breukelen 4 augustus 1955. 

6 Nieuw Archief Gemeente Breukelen, inv. nr. 18. Daar in: Vergader ing van de gemeen
teraad van Breukelen 14 december 1951. 
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van de vergadering van de gemeenteraad van Breukelen dinsdag 12 december 1967. 
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