
Dubbele Kanaaldijk te Heemstede bij 
de carpoolplaats Houten 
 

Het huis aan de Dubbele Kanaaldijk, Heemsteedseweg nummer 40. Rechts de 
Heemsteedseweg langs het Amsterdam Rijnkanaal in de richting van Houten. Foto: auteur. 
 
Enige tijd geleden was ik begonnen met het onderzoeken van de Dubbele 
Kanaaldijk (zoals ik het in mijn eigen termen noem)  in Heemstede bij de 
Carpoolplaats van Houten. Ik vond het heel apart dat deze dijk zo parallel 
langs de huidige Heemsteedseweg ligt. 
Op deze Dubbele Kanaaldijk werd ik in het voorjaar van 2016 gewezen door 
mijn broer die dit was opgevallen. Na een periode van onderzoek wil ik graag 
mijn bevindingen hierbij met jullie delen. 
 
Het (vroegere) huis van Rijkswaterstaat aan de Heemsteedseweg 
O14/Heemsteedseweg 22 met later huisnummer  40 is al voor de aanleg van het 
Amsterdam Rijnkanaal gebouwd. Op kaarten in de jaren 30 van 20 ste eeuw staat het 
huis al ingetekend. Rijkswaterstaat verbouwde het huis in 1938 voor de toezichthouder 
die verantwoordelijk was voor het toezicht op de aanleg van het kanaal in 1938. De 



toezichthouder kwam er te wonen.  In stukken wordt geschreven dat het huis later 
afgebroken zou worden wat niet tot uitvoering is gekomen. Wel is in 2008 het huis 
grondig verbouwd of opnieuw gebouwd? Al in de jaren 30 heeft het huis zijn 
ontsluiting gehad op de in het westen gelegen Heemsteedseweg.  
 

De Dubbele Kanaaldijk achter het huis Heemsteedseweg 40. Foto: auteur. 
 
Op 4 oktober 1962 wordt de naam van de noordelijke schouwweg naast het 
Amsterdam Rijnkanaal vastgesteld als naam ‘Kanaaldijk Noord’, voor de hele 
westelijke tot oostelijke kant van de gemeente Houten.  
Op een luchtfoto van Dotka Data van 16-09-1944 genomen ten tijden van de WOII 
door de Royal Air Force (Britse geallieerden) is duidelijk te zien dat de Dubbele 
Kanaaldijk het huis ontsluit en parallel loopt langs het kanaal, om na een kleine 150 
meter zuidwaarts op te houden. Ook is op deze luchtfoto duidelijk te zien net als op 
de kaarten van Topotijdreis.nl dat er een sloot lag parallel zuidelijk naast de Dubbele 
Kanaaldijk met daarnaast de schouwweg en vervolgens pas het Amsterdam Rijnkanaal.  



De Dubbele Kanaaldijk naar het zuiden gezien. Links in beeld de Carpoolplaats Houten. 
Rechts buiten beeld de Heemsteedseweg. Foto: auteur. 
 
In 1980 en 1981 is de rijksweg A27 langs Houten aangelegd. In 1985 volgde de aanleg 
van De Staart tezamen met het verleggen van de Koedijk en Hoonkade. De Kanaaldijk 
Noord werd bij Heemstede verlegd en kwam op het stuk van de schouwweg te liggen 
en de sloot tussen de schouwweg en de Dubbele Kanaaldijk werd gedempt. De sloot 
diende voor de afwatering van de Houtensewetering richting het inundatie kanaal bij 
De Batterijen aan de Overeindseweg in Nieuwegein. De Kanaaldijk Noord 
(schouwweg) ter hoogte van waar nu de Veerwagenweg begint in het oosten werd in 
1984-1985 doorgetrokken onder de rijksweg A27 door en werd aangesloten op de 
schouwweg die nu diende als de nieuwe Heemsteedseweg. De Dubbele Kanaaldijk die 
niet zozeer als ontsluitingsweg gediend had maar meer voor de naast gelegen percelen 
weilanden ter ontsluiting diende werd door deze nieuwe weg helemaal overbodig. Ook 
werd erin 1985 aan het einde van de Dubbele Kanaaldijk een carpoolplaats aangelegd 
voor de rijksweg A27. 
De nieuwe Heemsteedseweg die in het westen aansloot op de oude Heemsteedseweg 
die er al vanaf de 12 eeuw lag kreeg tezamen met de Veerwagenweg en de 
Heemsteedseweg zijn naam vastgesteld door de gemeenteraad in 1986.  
Bij de verbreding van het Amsterdam Rijnkanaal in 1979-1980 bij het Overeind van 
Jutphaas. Tezamen in dezelfde periode met de sluiting van de doorgaande weg van 
Houten naar Nieuwegein werd bij de 3 sprong van de nieuwe en oude 
Heemsteedseweg een nieuwe kanaaldijk op het Nieuwegeins grondgebied aangelegd. 
Deze kreeg de naam Heemsteedsekanaaldijk.  



De Dubbele Kanaaldijk wordt nog altijd gebruikt door wandelaars en fietsers. En er 
staan nog wilgenbomen langs het tracé van de kanaaldijk die eens in de zoveel tijd 
geknot worden. 
 

Het begin van de Dubbele Kanaaldijk bij de Carpoolplaats Houten rechts van de foto. Links de 
Heemsteedseweg langs het Amsterdam Rijnkanaal. Foto: auteur. 
 


