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Leersum is van oorsprong een agrarisch 
dorp met een verspreid staande bebouwing. 
Binnen de huidige bebouwde kom (zie 
figuur 1) kwamen kleine bospercelen voor 
aan de zuidzijde van de Rijksstraatweg 
(1), en langs de Meent (5) en langs het 
Weipad (6) Op de kaart is ook te zien 
dat er laanbeplanting voorkomt langs 
Kerkweg, Hoflaan en Boerenbuurt. Op 
de Topografische kaart van 1925 (niet 
afgebeeld) zijn de meeste van deze 
bosstroken verdwenen door de bouwwoede 
uit die tijd.

Bebouwing
De eerste tekenen van de uitbreiding 
van het woningbestand is te zien vanaf 
1900 langs het westelijk deel van de 
Rijksstraatweg, tussen de Lomboklaan 
en de Darthuizer Poort. Het lijkt of hier 
geen visie aan ten grondslag lag. De 
willekeur van huizen en winkels, zonder 
architectonische uitstraling, geeft een 
rommelig beeld, enkele uitzonderingen 
daargelaten. Na 1910 wordt ook de 
bebouwing langs de Middelweg, binnen 
de huidige kern, meer aaneengesloten. 
De vorming van een dorp met wijken vindt 
na 1950 plaats. Hier is toentertijd weinig 

rekening gehouden met groene vlakken 
tussen de bebouwing. Tegenwoordig is daar 
gelukkig meer aandacht voor!

Historische wegen
Zie figuur 2.
02: Rijksstraatweg. Deze weg was reeds 
in de tiende eeuw bekend onder de naam 
Via Regia.2. Voorbij de Darthuizerweg 
volgt deze weg, in oostelijke richting, het 
oorspronkelijke tracé. Westwaarts, naar 
Doorn, liep de weg iets meer zuidelijk langs 
de Postweg.
04: Achterweg. Grintweg van vóór 1633,4 
het was onderdeel van de historische 
Benedenweg.2 Aan deze weg was de 
vroegste concentratie aan dorpsbebouwing,  
reeds ontstaan in de middeleeuwen.2

07: Boerenbuurt. Weg van vóór 1633,4 
onderdeel van de historische Benedenweg.2 

Aan deze weg was de vroegste 
concentratie aan dorpsbebouwing, reeds 
ontstaan in de middeleeuwen.2.
08: Roekenes. Het oostelijk deel van de 
weg (pad) is van vóór 1633.4.
09: Kerkweg. Weg (pad) van vóór 1633 4), 
het was oorspronkelijk een kerkpad.2

10: Kikvors. Weg van vóór 1633 4), 
onderdeel van de historische Benedenweg.2 

Zuidelijk van deze weg is de laatst 
overgebleven meent van Leersum.1

11: Nieuwe Steeg. Weg van vóór 1633,4 tot 
aan de Kikvors was het een onderdeel van 
de historische Benedenweg.2 De weg had 
van oudsher laanbeplanting.
20: Middelweg. Het westelijk deel van de 
weg is van vóór 1633.4 Het was onderdeel 
van de historische Benedenweg.2

24: Broekhuizerlaan (noord). Zichtlaan van 
kasteel Broekhuizen van vóór 1794,5 met 
van oudsher laanbeplanting.
30: Burgemeester van den Boschlaan 
(west). Toegangsweg naar de Tombe 
van vóór 1800, recentelijk verhard met 
paardenklinkers.
35: Burgemeester van den Boschlaan 

Historische elementen in Leersum
arjan griffioen 

In het gemeentelijk groenberaad had Dorp en Natuur voorgesteld om bij het 
groenstructuurplan ook de cultuurhistorische waarden te vermelden en in kaartvorm 
aan te bieden. Voor Leersum heeft Arjan Griffioen deze taak uitgevoerd. Om 
onduidelijke redenen maakte de gemeente er uiteindelijk geen gebruik van, maar deze 
interessante informatie mag niet in de la komen te liggen! Vandaar deze publicatie, die 
ook op onze website geplaatst zal worden.* 
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Figuur 1. 
Topografische kaart uit 
1905.

Figuur 2. Kaart met 
historische elementen 
in en rond de kern van 
Leersum. 

(oost). Zandpad, vermoedelijk van vóór 
1633,4 wat toen door het onbebouwde 
gebied van Leersum-noord liep naar ’t Gat 
in den Berg.
12: Hoflaan(noord). Weg van vóór 1797,4 
toegangsweg naar de hofstede ‘het Hof’ 

Voormalige schapendriften
26: Maarsbergseweg. Middeleeuws 
zandpad van vóór 1633 4), naar 
Maarsbergen en tevens schapendrift naar 
de heide.

33: Lomboklaan. Schapendrift naar de 
heide van vóór 1824.6

36: M.C. Verloopweg. Schapendrift naar de 
heide van vóór 1824.6

37: Scherpenseelseweg. Middeleeuws 
zandpad van vóór 1633,4 naar 
Scherpenzeel en tevens schapendrift naar 
de heide.

Historische paden
06: Weipad. Niet toegankelijk pad van vóór 
1633 aan de zuidkant van de Benedeneng.4
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13: Naamloos. Pad van vóór 1633.4

14: Broeklaantje (’t Laantje). Pad van vóór 
1790.5

15: Tiendpad. Oorspronkelijk liep dit 
pad in oostelijke richting door naar de 
Boerenbuurt.1

16: de Steeg van Schevickhoven. Pad van 
vóór 1633.4

23: Hoekendaalselaantje. Laantje van 
voor 1824.6 Dit laantje maakte onderdeel 
uit van de landschapsuitstraling van kasteel 
Broekhuizen na 1800.2

27: pad naar de Skihelling. Pad van voor 
1824.6

31: pad naar de Tombe. Pad van voor 
1824.6

29: pad langs den Bergh. Zandpad, 
vermoedelijk van vóór 1633,4, wat toen 
door het onbebouwde gebied van Leersum-
noord liep, aan de zuidflank van de 
Heuvelrug, naar ’t Gadt van den  Bergh.

Historische Beplantingen
02: Rijksstraatweg. Weg met van oudsher 
laanbeplanting. 
11: Laanbeplanting Nieuwe Steeg. Mogelijk 
stamt de oorspronkelijke beplanting uit de 
tijd van prins Frederik Hendrik 1584–1647.
20: Houtwal Middelweg. De oorspronkelijke 
houtwal stamt van vóór 1797.5

22: Dekkersbos. Dit restant van een 
langwerpig bos stamt van vóór 1824.6.
23: bosstrook bij Hoekendaalselaantje.
Dit maakte onderdeel uit van de 
landschapsuitstraling van kasteel 
Broekhuizen na 1800.2.

38: Deel van het voormalige Galgenbos.
Restant van een veel groter boscomplex. 
Tot 1800 stond er een galg, oostelijk van de 
Tombe.

Engen en Meenten
01: Boveneng. Middeleeuwse eng. Deze 
eng vormde te samen met de Midden- 
en Boveneng een belangrijk deel van 
de vroegere markengemeenschap van 
Leersum.1

05: Nieuwe of Benedeneng. Oorspronkelijk 
onderdeel van de Nedereng, dat reeds bij 
het kasteel Zuylestein in 1381 is vermeld. 
Later wordt dit gebied aangegeven als de 
Nieuwe eng.  Deze eng vormde samen met 
de Midden- en Boveneng een belangrijk 
deel van de vroegere markengemeenschap 
van Leersum.1

21: Schevickhovense eng.
25: Hoekendaalse eng.
17: de Meent. Laatste gemeenschappelijke 
weide uit de 16e eeuw.1

IJssmeltwaterdalen1

26: Darthuizerpoort.
34: Op de Berg (Kwartellaan).
32: Sneeuwsmeltwaterdal. Door Jan van 
der Valk genoemd ‘het Berendsendal’.

Waterlopen
39: Brongebied.
18: afwatering naar Schevickhoven. Vanaf 
het brongebied (39) loopt de afwatering via 
een bosbeek naar de Maarsbergseweg. 
Daar gaat het via een betonnen buis onder 
de weg door en takt aan op een waterloop 
op het terrein van het voormalige hotel 
de Donderberg. Met een bocht loopt het 
naar de Rijksstraatweg. Via een betonnen 
buis passeert het schuin de weg en volgt 
de oostelijke grens van de Hoekendaalse 
eng. Na passage van de Middelweg komt 
de waterloop op het grondgebied van 
Schevickhoven.
03: Zuylesteinse wetering en 
Kollandsloot. ◄
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