Kees Floor

De tol aan de Holle Bilt:
een kassucces
             
Utrechtseweg, Dorpsstraat en Holle Bilt - de enige bestrate verbindingsweg in de
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tracé van de zogenoemde ‘Wegh der Weegen’ (Amersfoortseweg) doorgetrokken tot
Amersfoort en verder door naar Deventer. Overheidsgeld was niet beschikbaar; de kosten
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door tolopbrengsten. Een van die tollen bevond zich aan de Holle Bilt, op de plek waar
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plaatselijke bevolking moest het benodigde geld zelf opbrengen.
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toenmalig machthebber Napoleon Bonaparte namelijk een decreet uit waarmee de
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twee kamers, een keuken, een kelder, een zolder, een turfmagazijn, een regenbak, een
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was, zou het eigendom blijven van de overbodig geworden tolgaarder. De waarde van het
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Of de als provisorisch aangekondigde verkoping van het tolhuis ook inderdaad is
doorgegaan, is onduidelijk. Wel weten we met de kennis van nu dat er zich dan
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de Fransen namelijk; ze wilden bij de onvermijdelijke val van Napoleon niet buiten de
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Koning Willem
 6 
op rijkswegen.
Het tolhuis aan
de Holle Bilt kon
daarbij goed van
pas komen, zeker
%  >
het traject tussen
de buitenplaats
Vollenhove en
 I 
Fig. 1 De tol aan de Holle Bilt ten oosten van het dorp De Bilt op een uitsnede
was bestraat. Alle
uit de Choro-topografische Kaart der Noordelijke Provincien van het Koningrijk
verkeer op de ‘grote
der Nederlanden (de zogeheten Kaart van Kraijenhoff). Blad no. 5. Datering:
wegen der eerste
1823. Bron: Beeldbank Archief Eemland 1001_584.
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tolhuis was inbegrepen³. De verkoop was dus niet doorgegaan of het rijk had het pand en
het perceel weer teruggekocht.
Wegbeheer
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bijbehorende tol was aanvankelijk in handen van de   8 9 van
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overgenomen door de Rijksoverheid. Alle rijkstollen in de provincie Utrecht werden steeds
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ook wel zes jaar.
Tarieven
Aanvankelijk werden de toltarieven per geval vastgesteld; ze konden dus van weg tot
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rijkstollen. Drie jaar later werden bokkenwagens en hondenkarren aan de tarievenlijst
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werd namelijk een tarief toegevoegd voor
rijtuigen op een paardenspoorweg: voor ieder
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de komst van de paardentram Utrecht – De
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werd dit tarief teruggebracht naar 4 cent. De
met trekdieren bespannen toestellen waarmee
de sporen werden schoongeveegd, hoefden niet
 [
Vrijstellingen
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weggebruikers was er vrijstelling of
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voor aanwonenden van de weg en voor
paarden en rijtuigen van het Koninklijk Huis,
Fig. 2 Bord (replica) met tarief rijkstollen
de brievenposterij, de militaire legerkorpsen en
1833. Foto: Kees Floor.
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toezicht op de wegen.
Tegen de eeuwwisseling vond de minister het niet nodig tolgeld te vragen van
automobilisten. Voor het parlement hem op andere gedachten kon brengen, was de
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boete van #
Pachtsommen en tolopbrengsten
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van de tolgelden zelfs verpacht voor een bedrag van #/ ^0  
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Fig. 3 Opbrengsten van de tol in de periode 1855-1863, zoals vermeld in een aankondiging van de verpachting
van de opbrengst van de tolgelden in het Algemeen Handelsblad (7).

genomen. Overigens kon er nog voldoende winst behaald worden, zoals blijkt als we de
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jaren vloeide er aan pachtgelden jaarlijks >G# { /% % #   
dat in de provincie aan tolpacht werd opgebracht.

Fig. 4 Café Plant, met speeltuin. Het voormalig tolhuis is inmiddels met een verdieping uitgebreid. Datering:
onbekend. Bron: Beeldbank Historische Kring D’Oude School.
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Pachters en Tolgaarders
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genoemde tollen samen in totaal  M?>?#?=       <<
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de tol was H. Hoogeboom uit De Bilt; hij betaalde  7227,- per jaar¹³. De laatste tolgaarder
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echter kwijtraakte. Een jaar later kocht hij het tolhuis van het Rijk en begon er een café
83 =9.
Voetnoten
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Auteur:
Kees Floor (1947) verzorgt weercursussen en weerlezingen. Hij schreef talrijke artikelen voor
dagbladen en tijdschriften, waaronder de Volkskrant, Utrechts Nieuwsblad en De Biltse Grift.
Hij werkte bij het KNMI en bij de lerarenopleidingen van Universiteit Utrecht en Hogeschool
Utrecht.
www.keesfloor.nl.
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