
De Vaart van Nieuwegein 

Wie op een moderne wegenkaart naar 

Nieuwegein kijkt ziet deze gemeente in-

geklemd liggen binnen de driehoek ge-

vormd door de A12, A2 en de A27. Daar-

binnen slingert de stedelijk hoofdverbin-

ding, gevormd door de A.C. Verhoefweg 

– Zuidstedeweg - ’s-Gravenlandsweg en

Zandveldseweg, zich door de wijken.

Door de inwoners overigens kortweg de

S15 genoemd. Voor de moderne mobiele

mens heel herkenbaar. Deze S-vormige

weg lijkt zo de centrale as waar Nieuwe-

gein om heen gebouwd is.

Ten oosten hiervan loopt evenwel nog een S-vormige route 

die veel ouder is en die met recht de werkelijke ruggen-

graat van Nieuwegein genoemd mag worden. We hebben 

het hier over één geheel wat we de Vaart van Nieuwegein 

gaan noemen. 

Veel ouder (800 jaar) maar vooral ook veel belangrijker, 

veel rijker, veel bezienswaardiger en veel gezelliger dan die 

S15. We nodigen u dan ook uit daar af te slaan en één of 

meerdere onderdelen te bekijken van wat te karakteriseren 

is als het Openluchtmuseum Nieuwegein. 

Nieuw… 

Een van de oudste bos-en-weidegebieden van Engeland 

heet New Forest. Nieuw kan dus ook heel oud betekenen. 

Dus laat u niet in de war brengen door de naam Nieuwe-

gein. Het werd ooit nieuw genoemd (ook inmiddels al weer 

50 jaar geleden) toen de kernen Jutphaas en Vreeswijk sa-

mengevoegd werden tot één gemeente. Maar beide kernen 

zelf zijn al heel oud, evenals een derde kern, ‘t Gein. En in 

dezelfde periode dat het New Forest aan zijn naam kwam 

werd er ook een Nova Renus, een Nieuwe Rijn aangelegd 

lopende van het uiterste noorden van Jutphaas naar het ui-

terste zuiden van Vreeswijk. We kunnen in dit korte tekstje 

niet het hele verhaal vertellen en we kunnen zeker niet in-

gaan op de vele details. Neem alleen al de vele namen die 

deze belangrijke waterweg heeft gekregen naast de twee 

die al eerder genoemd zijn zoals de Nye Vaert, de Vaart, de 

Vaartse Rijn, het Merwedekanaal, Keulse vaart e.a. De op-

gang van Jutphaas en Vreeswijk maar ook de neergang van 

‘t Gein heeft alles te maken met deze waterweg. Veel be-

drijfsnijverheid, de plek van het belangrijkste binnenlandse 

sluizencomplex, de forten van de Nieuwe Hollandse Water-

linie, de onbekende maar o zo belangrijke IJsseldam, het 

ontstaan van de waterschappen, de buitenplaatsen aan het 

water: alles, alles heeft relatie met deze Vaart. Als we dan 

ook spreken van de Vaart van Nieuwegein dan bedoelen 

we niet weer een nieuwe naam voor dit stokoude water, 

dan hebben het over wat er nu nog allemaal te zien en te 

beleven is in het Openluchtmuseum Nieuwegein. 

Van Noord naar Zuid 

Met zevenmijlslaarzen van Noord naar Zuid; van Utrecht 

naar de Lek. Het gaan van Utrecht naar de Lek is ook dé be-

staansreden van deze waterweg. Toen de Rijnloop naar 

Utrecht geblokkeerd werd, moest er een alternatief komen 

omdat die verbinding van levensbelang was voor de stad. 

Deze nieuwe vaart startte vanaf de Utrechtse Tolsteeg-

poort en vervolgde zijn route door het huidige Hoograven 

van de gemeente Utrecht. Maar Hoograven behoorde oor-

spronkelijk ook bij Jutphaas. Het hele kanaal is dus een zui-

vere Jutphase en Vreeswijkse (lees Nieuwegeinse) aangele-

genheid geweest. 

Als we de vaart verder vervolgen moeten we het Amster-

dam-Rijnkanaal kruisen. De Noordersluis en de Zuidersluis 

bij Jutphaas maken het mogelijk dat de scheepvaart hier 

kan passeren zonder de hele waterhuishouding te ontrege-

len. Maar dat is maar het halve verhaal. Het water van de 

Vaart wat bij Vreeswijk vanaf de Lek binnen gelaten wordt 

moet door kunnen stromen, om de grachten van Utrecht 

door te spoelen. Dat gaat niet als er twee sluizen liggen met 



het Amsterdam Rijnkanaal er tussen. Dat water gaat dus 

ónder het water van het kanaal door!  

Even verder langs de Vaart het kasteel Rijnhuizen, het Ver-

dedigingswerk bij Jutphaas en de oude kern van Jutphaas 

met zijn terrasjes, kunstmarkt en eetgelegenheden. 

De vaarweg volgend zou u de neiging hebben rechtdoor te 

willen varen. Dat was ook de oorspronkelijke route. Recht-

door varend komt u dan eerst langs het nieuwe stadscen-

trum met het winkelcentrum City Plaza en daarna bij het 

oorspronkelijk Gein. Een plek met stadsrechten die dus ei-

genlijk het Oudegein van Nieuwegein is. Hier vindt u onder 

andere het park Oudegein, het museum Warsenhoeck, de 

kinderboerderij. Maar laten we even terug gaan. Dus niet 

rechtdoor varen, maar de oostelijke afbuigende, bredere 

waterweg volgen. Wat u hier allemaal kunt zien, kan beter 

uitgelegd worden, als u met een van de museumwerfboten 

vaart. Want dit is wel onderdeel van de Nieuwe Hollandse 

waterlinie. Het gedeelte ten oosten hiervan kon onderwa-

ter worden gezet, waarbij de Vaartse Rijn als oostelijke ver-

dedigingslinie optrad. En misschien hoort u dan ook nog 

iets over de Slag bij Vreeswijk (bij de huidige wijk Fokke-

steeg), een heuse veldslag tussen patriotten en orangisten. 

Weliswaar een kleine veldslag, maar die door de oorlogs-

propaganda (ook toen al) opgeblazen werd tot een immens 

treffen. De slag bij Vreeswijk wordt ook wel de Slag bij Jut-

phaas of Slag bij de Vaart genoemd. Hoe Nieuwegeins kun 

je het hebben.  

Voortgaand richting de Lek komen we langs De Wiers. Een 

hoger gelegen gedeelte waar, voor de tijd van de sluizen, 

boten overheen getrokken moesten worden; waar een bui-

tenplaats verrees en weer neer ging en waar nu een restau-

rant gevestigd is. Voorbij de passantenhaven en de muse-

umwerf komen we in de kern van Vreeswijk. Een sluizen-

dorp, een schippersdorp, een beugelaers(zandwinners)-

dorp, een restaurantdorp? Plek van koningsmarkt en kaars-

jesavond. U zegt het maar, u heeft allemaal gelijk. Daar ligt 

dan ook nog het verdedigingswerk te Vreeswijk. En uitein-

delijk de Lek met aan de overkant Vianen. Nu onderdeel 

van de provincie Utrecht, maar ooit een brandhaard in de 

Hoekse en Kabeljauwse twisten met overvallen op de vij-

and aan gindse zijde. Nu kunt u er rustig overvaren met het 

voet-en-fietsveer Vrevia. 

De Vaart op de kaart 

Zoals eerder geschreven zijn we met zevenmijlslaarzen 

door en langs het water gestapt. Soms even met wat meer 

details om u te interesseren, maar met heel veel weglaten. 

Want het Openluchtmuseum Nieuwegein bevat heel veel 

meer. Door recente bodemvondsten, die tot 6000 jaar te-

rug gaan, is Nieuwegein een van de oudste nederzettingen 

geworden. Nieuwegein heeft een schat aan historische 

plekken, musea, verdedigingswerken, waterwegen en dij-

ken. En niet zo maar een willekeurig watertje of dijkje of 

sluisje maar exemplaren die tot de meest interessante van 

Nederland behoren. Daarom is Nieuwegein een interes-

sante stad. Het is er allemaal, een stad die je graag wil be-

zoeken. Een stad, 50 jaar geleden gericht op de toekomst 

ontstaan, geeft nu ook meer bekendheid aan haar rijke ver-

leden, in een aangename eigentijdse omgeving. Dat is het 

streven van Vaart van Nieuwegein.  

Zet de Vaart van Nieuwegein op de kaart 

Een initiatief van samenwerkende buurtgroeperingen -   

erfgoedinstellingen - activiteitengroepen - ondernemers 

van Nieuwegein 

Openluchtmuseum Nieuwegein 
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