Zwaartepunt van
Nederland

Op bezoek in Putten?
Dan gaat u natuurlijk even naar het
Zwaartepunt van Nederland!
In 1984 ontving de gemeente Putten een brief van
een zekere Harrie Hageman.
Hij vroeg aan het college van burgemeester en
wethouders toestemming om in het kader van zijn
serie ‘Wereldpremières’ op het Zwaartepunt van
Nederland een uitvoering te mogen verzorgen.
In september 1983 startte Harrie Hageman
(theatermaker, performer en beeldend kunstenaar) met voorstellingen in de series Wereldpremières, onder andere in Berlijn, New York en
.............. Putten.

Op 15 september 1984 vond deze ‘Wereldpremière, nummer 7’ plaats.
Met muziek van Fanfarekorps Excelsior, Fanfare Sint Juttemis en het Martin van Duynhoven
Percussie Ensemble, zang door Victoria Varenkamp
en de ‘performance’ van Harrie Hageman met een
aantal theatermakers (waaronder Michiel Romeyn,
bekend van het televisieprogramma Jiskefet).

Bijzondere gebeurtenis

De (inmiddels onleesbare) tekst op deze steen
luidde als volgt:

Volgens krantenberichten uit deze periode schijnt
het een vrij bijzondere gebeurtenis geweest te zijn,
waarbij Harrie Hageman en vier anderen een niet
alledaagse theatervorm presenteerden. Gekleed
in kleurig geverfde pakken strooiden zij (begeleid door muziek over de zon en de natuur) hooi,
bladeren en plantjes rondom het Zwaartepunt van
Nederland.

“Til Nederland op aan deze ring
en niemand zal het merken”

Frank Storbeck
Zwaartepunt

Toenmalig burgemeester Berkhout werd uitgenodigd om een gedenkteken te onthullen:
een steen met een ring.

berekende

het

Frank Storbeck, destijds informaticus, geoloog en
wetenschappelijk medewerker aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, berekende in
1984 het Zwaartepunt met de computer.
Hij kwam met zijn berekening uit op de
kilometercoördinaten 472.7 noord en 171.8 oost,
gelegen binnen het grondgebied van de gemeente
Putten (het Sprielderbos bij de kruising Peppelerweg/Oude Prinsenweg).
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Zwaartepunt van Nederland?
Beweerd werd dat het zwaartepunt eigenlijk in de
gemeente Zeewolde zou liggen. Uiteraard heeft de
gemeente Putten nadere informatie gevraagd aan
de heer Storbeck.
Zijn reactie loog er niet om en luidt:
“Het enige echte Zwaartepunt van Nederland
ligt in Putten, nergens anders!”
Hij schrijft verder:
“Het probleem is wat je definieert als zijnde Nederland. Je kunt daar de Waddenzee bij rekenen, maar
dan zou je in feite ook het Nederlands Continentaal
Plat (NCP, het deel van de Noordzee, waar Nederland de jurisdictie over bezit) mee moeten rekenen. Het zwaartepunt zou dan op een onlogisch
punt uitkomen.
Kijk maar naar de afbeelding, zoals die op het informatiebord is aangebracht. Nederland wordt daar
gevisualiseerd als een stuk land met wat Waddeneilanden erbij in het noorden en de Zeeuwse eilanden in het zuidwesten.

Ik ben daarom uitgegaan van ‘beloopbaar’
Nederland. IJsselmeer, Markerwaard, Randmeren, Waddenzee, de Friese Meren, de Zeeuwse
Wateren, enz. telden niet mee. Voor de grens met
de Noordzee is de hoog-hoog-waterlijn gekozen.
Dat wil zeggen, de lijn waar de Noordzee aan het
land grenst tijdens springtij bij hoogwater.”

Fiets of wandel naar het Zwaartepunt
In de loop der jaren was het Zwaartepunt wat in
de vergetelheid geraakt. Omdat veel wandel- en
fietsroutes in het gevarieerde bosgebied langs het
Zwaartepunt voeren, heeft de gemeente Putten in
2003 in samenwerking met Staatsbosbeheer besloten het Zwaartepunt bezienswaardiger te maken. De ring is hersteld, er is een zitbank geplaatst
en op een marmeren plaat staat informatie.
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Dit is een uitgave van de gemeente Putten,
afdeling Openbare Werken (Recreatie)
Juni 2014.
Gemeente Putten
Fontanusplein 1
Postbus 400
3880 AK Putten
T (0341) 359 611
E info@putten.nl
www.putten.nl
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