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Plannen tot het dempen van de 
Loenderveense Plas 
Tot minder dan een eeuw geleden waren de 
plassen nauwelijks meer dan verloren gegaan 
land. En verloren gegane zaken mag je probe
ren terug te winnen . . . . 

In de periode 1850 - 1928 werd druk gestu
deerd en gediscussieerd over inpoldering van de 
Oostelijke Vechtplassen. Alleen de Béthunepol-
dcr en de Horstermeerpolder werden echter 
daadwerkelijk drooggelegd. In militaire kringen 
was men niet gelukkig met de droogmakings-
plannen en van daaruit werd herhaaldelijk ster
ke oppositie gevoerd. Ook viel de landbouw
kundige kwaliteit van het ingepolderde land 
tegen en kreeg men in het waterbeheer te
maken met grote kwelproblemen. 
In het begin van de 20ste eeuw ontwikkelde de 
gemeente Amsterdam plannen om het Naar-
dermeer te benutten voor het storten van stads
vuil. Daartegen rees veel verzet in de kringen 
van natuurliefhebbers. Met succes. In 1906 
werd het Naardermeer door de toenmalige eige
naar, de familie Rutgers van Roozenburg, voor 
ƒ 153.000,- verkocht aan de mede voor het 
beheren van dit natuurgebied opgerichte Ver
eniging tot Behoud van Natuurmonumenten. 

Terra Nova 
Niet iedereen was evenwel in die tijd tegen het 
volstotten van een stuk plassengebied met 
stadsvuil en niet overal rees verzet. Zelfs kon 
een verzoek tot vuilstort van de ontvangende 
partij komen. De Amsterdamse koopman R.H. 
Erdmann wenste voor zichzelf een royale bui
tenplaats in de Vechtstreek te stichten. Hij 
kocht daartoe in 1910 een stuk kaal moerasge
bied in Oud Over '. Het landgedeelte was ech
ter te beperkt om daarop al zijn plannen te 
kunnen realiseren. Daarom liet hij een deel van 
zijn trekgatengebied gedurende de daaropvol
gende 15 jaar met Amstetdams huisvuil opvul
len. Het zo gemodificeerde gebied noemde hij 
Terra Nova. Al spoedig werden een houten 
huis, dienstwoningen, stallen en bijgebouwen 
opgetrokken. Het patkgedeelte kreeg afwisse

lend een aangelegd en een natuurlijk karakter, 
lussen het groen vond een grote verzameling 
tuinbeelden een plaats en werden koepeltjes en 
tuinhuizen neergezet. Aan de bouw van een 
definitief, stenen landhuis voor zichzelf kwam 
Erdmann door verslechtetde economische om
standigheden echter niet meer toe. 

Initiatief van de Breukelse ondernemer 
J.W. Bronwasser 

De Eerste Wereldoorlog leidde tot belangstel
ling voor de plassen als recreatiegebied. In 
samenhang daarmee verdwenen de inpolde-
ringsplannen geleidelijk uit de actualiteit. Dat 
kwam de gemeente Amsterdam zeer goed uit, 
want daar had men inmiddels interesse voor de 
plassen gekregen in verband met de sterk toe
nemende behoefte aan goed drinkwater. 
In het najaar van 1927 verscheen echter toch 
nog weer een bedreiging van de Amsterdamse 
voornemens op het strijdtoneel. Een commer
cieel ondernemer, de in Breukelen-Nijenrode 
gevestigde industrieel J.W. Bronwasser, zag geld 
in de exploitatie van de plassen"'. Hij dacht aan 
een aanpak in twee fasen: eerst de demping van 
plassen met stadsvuil en daarna inrichting van 
het zo vetkregen droge gebied voor de land- en 
tuinbouw. 

Het stadsvuil van die tijd was voor het grootste 
gedeelte biologisch afbreekbaar en milieuhygie
nisch onschadelijk. Maar de grens tussen stads
vuil en bedrijfsafval werd niet scherp getrokken 
en een belangrijk deel van de industriële afval
stoffen was niet bijster milieuvriendelijk. De 
overheden deden nog weinig aan regelgeving en 
toezicht op de afvalverwerking. 
Om het serieuze karaktet van zijn plannen te 
versterken nam Bronwasser het initiatief tot de 
oprichting van een afzonderlijke vennootschap, 
genaamd de Eerste Nederlandsche Maatschap
pij tot Exploitatie van Stadsvuil (ENMES). 
Partners van hem in deze onderneming waren 
Paul Henricus Nijgh uit Bilthoven, Jhr. Eugèn 
Stuers, eveneens uit Bilthoven, Steven Willem 
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de Clercq, landbouwer te Bloemendaal, Heero 
Berend de Groot, directeur van de Electrici-
teitsmaatschappij Rotterdam en Nicolaas Jans
sen, directeur van de Crediet- en Effectenbank 
te Utrecht. 

Plan tot demping van de Loenderveense Plas 
De ENMES liet, evenals meer dan een eeuw 
tevoren de eerste makers van inpolderingsplan-
nen binnen onze regio, in eerste instantie het 
oog vallen op het gebied bij Loenderveen. Het 
Waterschap Loenderveen beheerde een betrek
kelijk kleine polder, die bovendien een arme 
polder was. Deze bestond uit bijna 500 hectare 
water en ongeveer 200 hectate land. De plas 
had een verbinding met de Vecht via een sluis, 
die iets ten noorden van het dorp Loenen lag. 
Bronwasser en de zijnen deden de polderbe
stuurders aantrekkelijke voorstellen "'. Zij kre

gen een nieuwe sluis, een nieuwe brug en in 
plaats van de windwatermolen elektrische 
bemaling voorgespiegeld, en bovendien aan
trekkelijke inkomsten uit de sluisgelden die de 
aan- en afvarende vuilschepen zouden moeten 
betalen. Nadat de ingelanden op 5 november 
1927 instemming hadden betuigd met de plan
nen, sloot het poldetbestuur van het Water
schap Loenderveen op 27 november 1927 een 
overeenkomst met Btonwasser c.s. Deze over
eenkomst werd vervolgens, zoals dat behoorde, 
door het polderbestuur ter goedkeuring aan 
Gedeputeerde Staten van Utrecht gezonden. 
Men boekte nog een tweede succes: Rijkswater
staat gaf toestemming voor een doorgraving 
van de Vechtdijk, die met het dempingsplan 
verband hield •''. 

Intussen werkten Bronwasser en zijn partners 
tevens op andere wijze verder. Om de plannen 
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te kunnen verwerkelijken moesten ze ook zien 
de eigendom van de plas te verwerven. 
Op 16 december 1927 stuurde Bronwasser een 
brief aan de Gemeenteraad van Loosdrecht 2 ' . 
Die gemeente was eigenaar van 24 door Bron
wasser gewenste kavels binnen het gebied van 
de Loenderveense Polder, met een gezamenlijke 
oppervlakte van bijna 88 hectare. Voor de ove
rige ruim 8,6 hectare, over negen kavels ver
deeld, die Loosdrecht er bezat had hij geen 
directe interesse. Die bestonden grotendeels uit 
weg en grasberm, legakkers of sloot. Inmiddels 
hadden Bronwasser en zijn partners van ande
ren reeds 164 hectare in eigendom weten over 
te nemen. Daarvoor werd te zamen ƒ 40 000,-
betaald. Van de overige 23 eigenaren van perce
len water in dat gebied had alleen Mr. R.H. 
Erdmann uit Amsterdam - de eigenaar van Ter
ra Nova en omgeving - een oppervlakte van 
serieuze betekenis in bezit (73 hectaren); de 
anderen bezaten per eigenaar slechts tussen de 1 
en 1 5 hectare. 

Bronwasser was er blijkbaar zozeer van over
tuigd dat de gemeente Loosdrecht wel zou wil
len verkopen, dat hij in zijn brief van 16 
december 1927 niet eens informeerde of de 
gemeente tot vetkoop bereid was, doch uitslui
tend vroeg "voor welke bedrag de eigendom
men der Gemeente Loosdrecht in de Loender-
veensche Polder gelegen . . . door hem kunnen 
worden gekocht". 

In een bij de brief gevoegde "Memorie van toe
lichting" hield hij de gemeente Loosdrecht een 
zeer rooskleurig beeld voor inzake de betekenis 
van zijn plannen: 

"Zoo tot uitvoering wordt overgegaan wordt de 
Gemeente Loosdrecht in plaats van een binnen 
zijn grenzen liggend waardeloos water een stuk 
land rijker, waarop een groot tuinbouwbedrijf 
gesticht zou worden. Binnen enkele jaren zul
len een honderdtal gezinnen een ruim bestaan 
hier vinden wat meebrengr den bloei van alle 
neringdoenden in de Gemeente en tevens ten 
goede komt aan de Gemeente financiën, en 
voor direct aan tal van werklieden uit de 
Gemeente de mogelijkheid opent voor gerui-
men tijd werk te vinden bij het dempen en 
gereed maken der terreinen. Tevens is nog als 
een groot voordeel voor de Gemeente aan te 
merken dat de Maatschappij voor haar kosten 
een groote sluis bouwt zoodat het mogelijk 

wordt Loosdrecht te bereiken met schepen van 
250 à 300 ton, dus het stichten van industrieën 
enz. ten zeetste bevordert." 

De argumenten belastinginkomsten en werkge
legenheid komen ons bekend voor. Ook heden 
ten dage boeken projektontwikkelaars er nog 
successen mee! 

De ENMES moest in staat worden geacht de 
door haar ontwikkelde plannen ook uit te voe
ren. Inmiddels was bekend, dat deze onderne
ming kon beschikken over een ingelegd kapi
taal van ƒ 500.000,-. 

Eerste reacties uit het plassengebied zelf 
De brief van Bronwasser aan de gemeente 
Loosdrecht was voor de in Amsterdam uitgege
ven kranr het Algemeen Handelsblad aanlei
ding tot een interview mer de burgemeester van 
Loosdrecht. Die stelde zich in zijn gesprek met 
de journalist heel taktisch op. Hij was er zich 
goed van bewust, dat zijn gemeenteraad zich 
zeer kort tevoren nogmaals had uitgesproken 
ten gunste van inpoldering van de plassen, 
omdat nieuwe land- en tuinbouwgrond een 
eind zou kunnen maken aan de toegenomen 
armoede onder de bevolking als gevolg van her 
aflopen van de turfwinning. De eigen inzichten 
van de burgemeester spoorden daarmee blijk
baar niet. 

De burgemeester begon met aan de journalist 
mee te delen, dat hij nog geen definitieve 
mening had. Voor de in meerderheid van de 
landbouw afhankelijke bevolking van Loos
drecht leek hem het dempingsplan wel aanlok
kelijk, mits er goede landbouwgrond zou ont
staan. Daarroe zou de gemeente dan wel eisen 
stellen en evenzeer met betrekking tot maatre
gelen om het afdrijven van vuil te voorkomen. 
Vervolgens deed hij echter de opmerkelijke sug
gestie aan Amsterdam om het beoogde punt 
van waterwinning te verleggen van de Loos-
drechtse Plassen naar de Loenderveense Plas 
(waardoor het dempingsplan in de praktijk 
onmogelijk zou worden). 

Wakker geschud door de publicireit rond de 
plannen met de Loenderveense Plas mengde 
ook het gemeentebestuur van Kortenhoef zich 
in deze zaken. B&W van die gemeente lieten 
weten, dat belangstellende ondernemers, als het 
op dempen aankwam, beter zouden kunnen 
kijken naar de plas aan de andere zijde van de 
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A. Lambertskade, dus naar de Wijde Blik. Die 
plas, gelegen in de gemeente Kortenhoef en 
deel uitmakend van de Kortenhoefse Polder, 
bood een te dempen oppervlakte van ruim 200 
hectare water en rietland. 

Het Algemeen Handelsblad, dat ongunstig had 
geoordeeld over de plannen met de Loender-
veense Plas, vond het voorstel van Kortenhoef 
een alternatief dat het overwegen waard was. 
"Over het algemeen is het water hier minder 
diep, dan in het Loenerveen, voor landaanwin
ning zouden dus sneller resultaten worden 
bereikt. In het rietgebied, begrensd door den 
Kortenhoefschen dijk en de Kortenhoefsche 
Zuwe (den weg naar Vreeland) zou eventueel 
minder aan natuurschoon verloren gaan, omdat 
van de wegen gezien daarvan weinig wordt 
opgemerkt, en watetsport wordt er maar weinig 
uitgeoefend. Er is een zwembad bij de tol op de 
Zuwe en gelegenheid tot het huren van schuit
jes, doch het ligt uit de richting van het groote 
verkeer en tegen Loosdrecht valt niet te concur-
reeren. Niet alleen uit oogpunt van landaan
winning zou de burgemeester van Kortenhoef 
hierheen gaarne het vuil der groote steden zien 
aangebracht, doch de polderlasten drukken hier 
buitengewoon zwaar. Ruim ƒ 12,- per hectare 
moet voor land en water aan poldergeld wor
den opgebracht. Er zijn eigenaars van water, dat 
niets opbrengt en die toch hun ƒ 12,- per hec
tare polderlasten moeten opbrengen, waarvan 
slechts een klein deel terugkomt uit rente van 
het Grootboekkapitaal, in vroeger tijden door 
de verveners daarop gestort ten bate van de 
latere drooglegging. Deze plas staat reeds door 
een schutsluis in verbinding met het Vechtwa
ter, zoodat kleinere schepen er zouden kunnen 
binnenvaren om het vuil ter plaatse aan te bren-
gen *". 

Groeiende onrust over de dreigende 
aantasting van de plassen 
De publiciteit alarmeerde tegelijkertijd tegen
standers van aantasting van het plassengebied. 
Voortrekkers in het verzet tegen de plannen 
met zowel de Loenderveense Plas als de Wijde 
Blik waren mensen van de Nederlandsche 
Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN). K. 
Ittman, algemeen voorzitter van de NJN, 
reageerde meteen zeer veronttust op de opinie 
van het Algemeen Handelsblad inzake de Wij

de Blik, waarop de "berichtgever" van de krant 
enigszins terugkrabbelde: 

"Met den geachten inzender zijn wij 't volko
men eens, dat het complex Utrechtsche en 
Noord-Hollandsche plassen liefst onaangeroerd 
moest blijven". Maar de kranteschrijver zei ook 
te geloven "dat op den duur het meerendeel der 
bedoelde plassen zal verdwijnen, tenzij ze in 
hun tegenwoordigen staat geacht worden meer 
welvaart te brengen dan als tuingrond . . . , of 
wel de natuurvrienden komen tot een daad als 
destijds . . . ten opzichte van het Naardermeer". 
De jeugdige natuurvrienden stonden al snel 
niet meer alleen in hun protest. In de (ANWB) 
Waterkampioen van januari 1928 riep D.P. de 
Vries Dzn de watersporters "te wapen" en via 
het Algemeen Handelsblad van 5 februari 1928 
schetste de bekende vakbondsleider en politicus 
Henri Polak het doembeeld van "Loosdrecht, 
de vuilnisbak van Nederland". Een artikel in 
diezelfde krant, maar een dag later, betoogde 
dat Loosdrecht geheel leeft van de watersport 
en het vreemdelingenverkeer, en in een inge
zonden brief aan het Algemeen Handelsblad 
werd - ook nog in diezelfde week - fel geprotes
teerd tegen de vernietiging van natuurschoon 
uit winstbejag. 

Onder verwijzing naar het dan zojuist versche
nen artikel van Polak verzochten vijf eigenaren 
van percelen in het bedreigde gebied, "waar zij 
de zomermaanden geregeld vertoeven" per brief 
aan de Raad der gemeente Loosdrecht om 
medewerking "opdat deze plannen niet verwe
zenlijkt kunnen wotden en om . . . derhalve het 
in Loenerveen liggende water, in eigendom toe
behorende aan Uwe Gemeente, niet af te staan 
voor bovengemeld doeleinde" '. 

Georganiseerd verzet tegen de 
dempingsplannen 
Op initiatief van de NJN werd op 11 februari 
1928 in Utrecht een vergadering belegd met 
afgevaardigden van diverse organisaties die oog 
hadden voor de natuurhistorische en recreatieve 
betekenis van de Loosdrechtse Plassen. De 
bekende natuurvorser Dr. Jac. P. Thijsse riep 
daar op tot een actie "om zowel het behoud van 
de Loosdrechtse plassen als van de wateren die 
zich uitstrekken van Tienhoven tot Ankeveen te 
verzekeren". Tot slot kwam het bij die gelegen
heid tot de oprichting van een werkcomité, dat 
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zich ten doel stelde alles te doen om de plassen 
voor ondergang te behoeden. Voorzitter werd 
mr. dr. JJ . de Waal Malefeit, die op de vergade
ring aanwezig was namens de Stichting Het 
Utrechtsch Landschap. Verder namen in het 
comité zitting vertegenwoordigers van de 
Nederlandsche Jeugdbond voor Natuurstudie, 
de Nederlandsche Vereeniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten, het Utrechtsch Provinci
aal Comité tot Behoud van Natuutschoon, de 
Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging, 
de ANWB, iemand uit zeilspottkringen en de 
voorzitter van de kunstschildersvereniging Sint 
Lucas (de in Nigtevecht wonende landschaps
schilder E.R.D. Schaap). Het comité tekende 
niet alleen op argumenten van landschaps- en 
natuutschoon, maar ook vanwege de botani
sche waarde van de plassen, bezwaar aan tegen 
de vuilstortplannen. 

Diverse groeperingen in Loosdrecht probeer
den al spoedig daarna de verkoop van percelen 
water door de gemeente tegen te houden. 
Andeten uit de particuliere sector maakten 
eveneens hun bezorgdheid kenbaar. 
De stap van de gemeente Kortenhoef had van 
het vraagstuk behalve een provinciaal-Utrechts 
ook een Noord-Hollands probleem gemaakt. 
Aan bepaalde protesten uit de samenleving, 
hoewel soms in vootzichtige bewoordingen 
gesteld, werd daarom een ruime verspreiding 
gegeven: Rijkswaterstaat zowel als de Provincia
le Watetstaten in Utrecht en Haarlem, en de 
besturen van de gemeenten Loosdrecht, Breu-
kelen-St. Pietets, Tienhoven, Westbroek, Vree
land, Hilversum, 's-Graveland, Kortenhoef en 
Nedethorst den Berg. 

De toenmalige gemeente Loenen, die niet ver
der naar het oosten reikte dan tot aan de Vecht, 
had hietin geen deel. 

Van belang was verder, dat ook een aantal over
heidsinstanties bezwaren naar voren bracht. De 
gemeente Amsterdam had de suggestie van de 
Loosdrechtse burgemeester ter harte genomen, 
en verklaarde de Loenderveense Plas nodig te 
hebben voor de waterwinning van die stad. 
Het ministerie van Oorlog wilde fort Spion 
niet kwijt raken. De Genie-commandant te 
Utrecht sprak in meer algemene zin zijn ver
ontrusting uit dat "de belangen der verdedi
ging (o.m. de inundatiebelangen)" geschaad 
zouden worden '. 

Bezwaarschrift van het zwembad Oud-Loos-
drecht 

De N.V Zwembad Oud-Loosdtecht was direct 
belanghebbende bij de plannen die Bronwasser 
c.s. ontwikkelden voor de Loenderveense Plas, 
omdat hun bad- en zweminrichting aan de oos
telijke oever daarvan stond, iets ten zuiden van 
de dtiesptong in Oud-Loosdrecht. Het Alge
meen Handelsblad duidde het aan als "de wel
bekende Loosdrechtsche zweminrichting" en 
merkte op dat daatvan "vooral de Hilversum-
sche zwemmers zulk een druk gebruik maak
ten" '. 

Al snel weid duidelijk dat de betrokkenen bij 
het zwembad niet aan de ondergang van hun 
bad wensten mee te werken. Het bestuut deed 
in februari 1928 via een brief aan de Raad der 
gemeente Loosdrecht een dringend beroep op 
het gemeentebestuur "geen water, gelegen in 
den Loenderveenschen plas te verkoopen aan 
de N.V. Industrieele My. v.h. J.W. Bronwasser 
Czn. te Breukelen" '. 

Verder verklaarde het zwembadbestuut in zijn 
brief dat de genoemde vennootschap naar zijn 
mening "plannen heeft om den Loenderveen
schen plas in een modderpoel te herscheppen, 
omdat niet het hoofddoel van deze is 'land te 
maken' doch vuil van de groote steden op te 
ruimen. 

De mogelijkheid dat er ooit land zou kunnen 
ontstaan door inwerpen van stadsvuil in Loen-
derveen, gezien zijn diepte en zware golf, moet 
nog bewezen worden. 

Maar dat ten eeuwigen dage Loendetveen in 
een poel van ongerechtigheid wordt veranderd 
staat vast. 

En met dit laatste wordt de Loosdrechtsche 
Badinrichting vernietigd, terwijl de bloei van 
Loosdrecht als recreatie-oord voor goed wordt 
stop gezet.". 

De brief werd namens het bestuur van de N.V. 
Zwembad Oud-Loosdrecht ondertekend door 
J.C. Meyboom, president-commissaris, en R. 
van Reenen, secretaris-penningmeester. 

Advies van het Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid 

De gemeente Loosdrecht was inmiddels met de 
nodige voorzichtigheid aan het werk gegaan 2 ' . 
Zij schakelde diverse instanties in om nader 

geïnformeerd te worden over de mogelijke 
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gevolgen van de dempingsplannen. Daaronder 
het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, dat 
reeds op 13 februari 1928 een voorzichtig 
geformuleerd, nogal dualistisch advies uit
bracht. De met het onderzoek belaste commis
sie betreurde het, dat bij demping van de plas 
met stadsvuil de bad- en zweminrichting zou 
verdwijnen. "Het mag bekend verondersteld 
worden, dat van Overheidswege . . . de waarde 
dezer inrichtingen voor de openbare gezond
heid hoog wordt aangeslagen". "Wat het direc
te gevaar voor de openbare gezondheid 
betreft", was de commissie van oordeel, "dat 
door het geven van doelmatige voorschriften 
en nauwkeurige naleving hiervan, geen gevaar 
voor de openbare gezondheid bestaat". Stank
overlast van betekenis werd onwaarschijnlijk 
geacht. De commissie van het Staatstoezicht op 
de Volksgezondheid vermeed angstvallig buiten 
het terrein van haar directe bevoegdheden te 
treden; "zij heeft dus niet gelet op de economi
sche voor- of nadeelen, noch op vernietiging 
van natuurschoon enz., toch meent zij er op te 
moeten wijzen, dat het in discrediet brengen 
van het onvergelijkbaar schoone watersportge
bied in Loosdrecht, door haar, uit een hygie
nisch oogpunt als een bezwaar wordt 
beschouwd". 

Het advies van het Staatstoezicht op de Volks
gezondheid riep verscheidene kritische reacties 
op. Zo schreef een bioloog in het dagblad De 
Gooi- en Eemlander van woensdag 14 maart 
1928: 

"De Gezondheidscommissie is van meening, 
dat stadsvuil tientallen jaren achtereen in een 
vrij diep water gestort, geen gevaar voor de 
gezondheid kan opleveren. Maar dan vraag ik 
mij af, op welke wijze is een mensch dan wel in 
staat den gezondheidstoestand eener streek 
afbreuk te doen. Men hoeft geen man van 
wetenschap te zijn om in te zien, dat bij derge
lijke demping de voorwaarden bij uitnemend
heid worden in het leven geroepen om een 
streek ongezond te maken: een dorp in de 
nabijheid van een reuzen mestvaalt in 't stil
staande water". 

"Eenige biologische kennis leert mij daarne
vens, dat hierbij ontegenzeggelijk zwavelstof 
[bedoeld is zwavelwaterstof, AAM] en eenige 
andere stinkende gassen moeten ontstaan, veel 
meer dan in grachten". 

"Het lijkt mij van deze commissie dan ook zéér 
gewaagd om op haar verantwoording te durven 
nemen de zinsnede: 'dat het onwaarschijnlijk is, 
om hinder van beteekenis hierdoor te verwach
ten'. Dit moest voor deze commissie het cardi
nale punt zijn en hier moet ons deze van 
onkunde en onzekerheid getuigende opmer
king verbazen". 

"Heeft deze commissie verder wel gedacht aan 
het muggenvraagstuk? Dat zij er niet van rept, 
zou het tegendeel doen vermoeden. Op de rat-
tenkwestie wetd reeds van andere zijde gewezen. 
Deze onderneming van demping met vuil moet 
van tallooze zijden door ter zake zeer deskundi
gen worden bezien. Ware het niet fatsoenlijker 
geweest, als deze commissie zich onbevoegd tot 
oordelen had verklaard?" 

"Bij een dergelijk vreemdsoortig onzakelijk rap
port uitbrengen kan men slechts de hoop uit
spreken: Moge er in den lande een Hoogere 
Gezondheidscommissie zijn, aan wier oordeel 
werkelijke waarde kan worden gehecht! en 
moge dit worden ingewonnen!". 
In hetzelfde nummer van de Gooi- en Eemlan
der haakte E.O. Dwarshuis uit Oud-Loosdrecht 
in op de opmerking van de Gezondheids
commissie dat de vuilstortplannen moeten lei
den tot het opheffen van de aan de Loender-
veense Plas gelegen bad- en zweminrichting. Hij 
betrok in zijn reactie ook de gang van zaken op 
Terra Nova: 

"Nu de gezondheidsspecialisten gesproken heb
ben, geloof ik dat die hier in hevige mate aan 
inconsequentie mank gaan. 
Wat toch is het geval. 

De heer Bronwasser c.s. ondervindt den groot
sten tegenstand in zake zijn dempingsplannen, 
terwijl de heer Erdmanjn] sinds een tiental 
jaren en nog steeds met stadsvuil en afval van 
een kininefabriek dempt in de Loenderveensche 
plas. 

Het water, waarin hij dempt, kocht hij ook van 
de gemeente Loosdrecht. 

De verontreiniging is zoo groot, dat de visschen 
in de naaste omgeving hiervan doodgaan. 
Genoemde heer Erdmanjn] gaat nog steeds zijn 
gewonen gang en ondervindt niets geen tegen
stand, zelfs niet van de nu in eens zoo ijverig 
geworden Gezondheidscommissie. Wellicht 
sluimerde de commissie voor dit geval, 't Is 
mogelijk". 



V E C H T K R O N I E K PAGINA 9 

Nu de gevolgen van dat dempen uit 't oogpunt 
van volksgezondheid op zoo schrik barende wij
ze geteekend zijn, . . . begrijpt mijn waarde 
lezer, dat mij onwillekeurig een huivering door 
de leden vaart bij de gedachte dat zich nu reeds 
des zomers duizenden en nog eens duizenden 
aan dit verschrikkelijke gevaar bloot stellen en 
zich bloot gesteld hebben. 
Geen wonder dus, dat ik een ieder moet waar
schuwen zich in dezen poel van ongerechtig
heid te verfrisschen. 

[en slotte doet het mij leed dat onze Gezond
heidscommissie door dit rapport over de kwes
tie-Bronwasser, zich inzake het vuil storten 
door den heer Erdman[n] [opnieuw] aan zulk 
een groot plichtsverzuim heeft schuldig 
gemaakt." 

De geboren Fries J.J. Talsma, burgemeester
secretaris van Kamerik en Zegveld (1917 -
1934), maar wonend in Woerden, hekelde in 
een zeer uitvoerige ingezonden brief, afgedrukt 
in het Utrechts Provinciaal en Stedelijk Dag

blad van maandag 13 februari 1928, zowel het 
Loenderveense polderbestuur als de felle critici, 
en drong er vooral op aan verder te denken dan 
de actuele problematiek: 

"Men kan de mentaliteit, welke naar het schijnt 
bij het betrokken polderbestuur heerscht, mate
rialistisch, cynisch, bekrompen, eenzijdig noe
men. Men kan oordeelen, dat de voorstelling 
van de te wachten gevolgen óf naïef, óf mislei
dend is te achten. Men kan van meening zijn, 
dat de dwaze vergelijking met de demping der 
Zuiderzee alle gevoel voor proporties vreemd is. 
Men kan ten slotte, en dit is het ergste, betreu
ren, dat bij een met publieke macht toegerust 
lichaam elk besef van verantwoordelijkheid 
voor hoogere en breedere belangen ontbreekt 
(de landaanwinning toch speelt hier een uiterst 
geringe rol, en de betere ontwatering en oever
voorziening zijn ook op andere wijze te berei
ken), dit neemt niet weg, dat ernstig dient te 
wotden bezonnen op welke wijze de plas niet 
alleen voor het heden doch ook voor de toe-

De Loenderveense schutsluis 

omstreeks de jaren 1920; 

deze is thans gedempt. 

Uit: Drinken uit de plas 

1888-1988, uitgave Gem. 

Waterleidingen, Amsterdam. 
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komst kan worden veilig gesteld: het zeggen 
van den voornoemden waterschapsautoriteit, 
dat 'op den duur deze zaak niet is tegen te hou
den', is immers niet anders dan een suggestieve 
machtsspreuk. Het polderbestuur c.s. kan toch 
moeilijk eischen, dat anderen zoodanig aan 
bewustzijnsverenging zouden lijden, dat zijn 
eenzijdig standpunt algemeen zou worden aan
vaard". 
Dit oordeel deed de Anti-Revolutionaire platte-
landsburgemeester, die ook actief was in de 
christelijke landbouworganisaties, kennen als 
een onafhankelijk denker. 

Gemeente Loosdrecht voorzichtig verder in de 

tegenaanval 
De gemeente Loosdrecht liet het niet bij het 
inschakelen van het Staatstoezicht op de Volks
gezondheid, ze ging tevens na of mogelijk door 
het aanvullen van de politieverordening het 
dempen van een plas zou kunnen worden 
tegengehouden. Daarover werd eveneens des
kundig advies ingewonnen. Diverse gemeenten 
bleken reeds een bepaling in hun politieveror
dening te hebben, die voor Loosdrecht model 
kon staan. Het duidelijkst was artikel 95 in de 
verordening van de gemeente Aalsmeer. Deze 
luidde: "Het is verboden straatvuil of andere 
onreinheden op eenige wijze in de wateren bin
nen de gemeente te doen komen, of te bezigen 
voor aandamming of ophooging van land, riet
land en rietzudden. Het is eveneens verboden 
straatvuil of andere onreinheden uit andere 
gemeenten in te voeren." 

De als een deskundig en slim bestuurder be
kend staande Kamerikse burgemeester J.J. Tals-
ma suggereerde in zijn al eerder aangehaalde 
brief om onder meer ook aan een monumen
tenverordening te denken: 
"Naar ons voorkomt, geeft ons publiek recht 
aan het toezicht houdend hooger bestuur 
genoeg middelen aan de hand om deze ramp te 
voorkomen. . . . Wat de Hinderwet betreft, 
vreezen we . . . dat deze, bij afwezigheid van een 
'inrichting', moeilijk te hulp kan worden geroe
pen. Iets anders is het, of de gemeenten, en 
eventueel de provincie, niet door het vaststellen 
van bepalingen tegen water-verontreiniging een 
stokje zouden kunnen steken voor dit plan. 
Maar waar we hier in het bijzonder de aandacht 
op willen vestigen is, dat o.i. de uitkomst ligt in 

een Monumentenverordening. In 'Gemeente
bestuur' van Juni 1925 bepleiten we de moge
lijkheid om dit middel aan te grijpen ook tot 
bescherming van natuurmonumenten . . . In 
hetzelfde jaar (1925) werd door de gemeente 
Den Haag een stap in deze richting gedaan en 
werden o.a. de aan het Rijk toebehoorende dui
nen van Waalsdorp op de monumentenlijst 
geplaatst. Waar het bij den Loenerveensche plas 
een gebied betreft, dat onder meer dan ééne 
gemeente is gelegen, zou hier samenwerking 
van gemeenten moeten plaats hebben, of beter 
nog de zaak door de provincie worden aange
vat. Voor de rechtszekerheid der betrokken per
celen, zoowel als voor de rust van het publiek is 
er alles vóór te zeggen deze oplossing aan de 
kwestie te geven. De hier en daar gestelde, doch 
meestal ontkennend beantwoorde, vraag of bij 
plaatsing op de monumentenlijst eventueel 
schadevergoeding ware toe te kennen, doet zich 
o. i. hier niet voor, daar niemand ten slotte kan 
zeggen, of de voorgenomen - en dan belette -
werken inderdaad verhoogde waarde zouden 
meebrengen. Waarnaast dan nog staat de risico 
der ondernemers, of zij niet tot schadevergoe
ding zouden worden aangesproken en in hun 
opzet belet: er zijn immers eigenaren van per-
ceelen, die van het plan niet willen weten en 
zich ongetwijfeld niet voetstoots bij de veront
reiniging van hun eigendom zouden neerleg
gen, en, gelet op de jongste jurisprudentie inza
ke onrechtmatige daad, bij den rechter 
ongetwijfeld een gewillig gehoor zouden vin
den. Denk ook aan de zweminrichting, waar
van . . . op sommige dagen door 2 à 300 perso
nen gebruik wordt gemaakt. Want dit moet 
nog even aangestipt: bij den strijd voor het 
behoud van menig stukje natuur wordt vaak 
niet ten onrechte tegengevoerd dat toch zoo 
weinigen er van profiteeren. Welnu in casu is 
juist het tegendeel het geval en mag gesproken 
worden van een recreatieoord van groote betee-
kenis, voor het Gooi, Utrecht, Amsterdam, enz. 
Ook mogen we er op wijzen, dat de betekenis 
van deze plassen zoo mogelijk nog rijst, wan
neer over enkele jaren door uitvoering van het 
provinciaal wegenplan de groote weg van Gooi 
naar Vecht via Loosdrecht zal zijn tot stand 
gekomen." 

De gemeente Loosdrecht maakte van dit inte
ressante, maar ongevraagde advies om de Loen-
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derveense Plas te beschermen door middel van 
een monumentenverordening geen gebruik. 
De tegenstanders van het dempen van één of 
meer plassen boekten al spoedig ook concrete 
successen. De gemeente Loosdrecht weigerde 
gemeentelijk bezit aan Bronwassers stadsvuil-
maatschappij te verkopen. B&W van Hilver
sum spraken zich uitdrukkelijk uit tegen elke 
poging tot demping. De steden Amsterdam en 
Utrecht lieten weten geen belangstelling te heb
ben voor het leveren van stadsvuil aan de 
ENMES. 

Vereeniging Gemeentebelang te Kortenhoef 
vóór de demping 
De voorstanders van het opvullen van de plas
sen met huisvuil hielden zich evenmin stil. In 
het Algemeen Handelsblad van 3 maart 1928 
stond een verslag van een in Kortenhoef gehou
den vergadering, welke was belegd door de Ver
eeniging Gemeentebelang, onder voorzitter
schap van wethouder Gorter. Het bericht droeg 
de duidelijke kop "Het dempen der Vechtplas-
sen, de voorstanders aan het woord". 
Gorter opende de vergadering met de medede
ling, dat deze was belegd voor de "bedachtza-
men die de zaak ook van een andere kant wil
den beschouwen". Zijns inziens was er te veel 
ondeskundige ophef gemaakt vanwege de ver
dediging van natuurschoon. Hij hield een uit
eenzetting over het moeizaam zwoegen van de 
tietsnijders en herhaalde en actualiseerde de 
argumenten uit het adres van de gemeente Kor
tenhoef. Gorter vergeleek de Loenderveense 
Plas met de Wijde Blik, grenzend aan Korten
hoef, en concludeerde dat de laatstgenoemde, 
ondiepe plas door middel van demping snel in 
vruchtbaar land omgezet moest worden, ten
einde een bestaansmogelijkheid te scheppen 
voor de noodlijdende bevolking. 
In zijn slotwoord liet Gorter nog eens helder 
zijn standpunt horen: "Het gaat niet aan het 
natuurschoon op kosten van de eigenaars in 
stand te houden ten bate van anderen". 
Het laat zich aanzien dat de natuurbeschermer 
Jac. P. Thijsse wel enige redelijkheid zag in het 
hiervoorgenoemde standpunt. In het nummer 
van maart 1928 van het tijdschrift De Levende 
Natuur schreef hij "Wanneer de Vereeniging tot 
Behoud van Natuurmonumenten honderddui
zend leden had in plaats van tienduizend dan 

werden al deze gevallen eenvoudiger". Aan die 
opmerking lijkt de gedachte ten grondslag te 
liggen dat dan de vereniging in staat zou zijn 
dergelijke gebieden door aankoop te behouden, 
zoals eerder met het Naardermeer was gebeurd, 
waardoor de natuurbeschermers ook de finan
ciële lasten zouden dragen. 

Discussie op rijm 
Een curieus element in de discussie over de 
dempingsplannen is het deel dat zich op rijm 
afspeelde. 

Om de lezers te bepalen bij de schoonheid van 
het toenmalige plassengebied, drukte de Gooi
en Eemlander het gedicht "Bij de Eoosdrecht-
sche Plassen" van de in Hilversum wonende 
boekhandelaar-dichter Joannes Reddingius 
(1873- 1944) af: 

Zie daar het water met wielende kolken, 

in 't avond-goud licht, 

dat straalt uit de zon achter slepen van wolken, 
als sluiers zoo dicht. 

Wat een genot om al mijm'rend te staren 
naar 't verre verschiet, 
aldoor te hooren 't gezang van de baren, 
ruischen van riet. 

Ginds in het wonder van purperen rozen 
en stralengeglim 

lijkt traag in 't wijken de zon nog te poozen 

aan vuurlichte kim.. 

Nog drijft een bootje daar ver in het wijde, 
donker in gloed, 

en 't is als een glijden in droom van verbeiden: 
de zon tegemoet! 

In hetzelfde dagblad reageerde de Oud-Loosd-
techter J. Wingelaar Jzn met zijn "aan de anti
dempers" gerichte vers "De Loenderveensche 
Plassen": 

'k Zou zoo graag eens willen vragen, 
In een hoekje van deez' krant, 
Waarom zijt u allen tegen 
Demping van ons waterland? 
kunt u soms niet meer gaan zeilen? 
Heusch, u hebt het allen mis. 
Weet, dat in het Loenderveensche 
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Niet één boot te huur toch is. 
Kunt u soms niet meer gaan zwemmen? 

Natuurliefhebbers, ge hebt het mis. 

Weet, dat bij 't Plashuis en bij Wolfrat 

Ruim gelegenheid nog is. 

Kunt u soms niet meer genieten 

In ons schoone watergat? 

Loosdrecht heeft nog wel vijf plassen, 

Natuurliefhebbers, wist u dat? 

Handelt u uit medelijden 

Met den jager of den visschersman? 

Weet, dat 't vleesch van visch en vinken 

In de kuip nooit stinken kan. 
7Jjt ge bang voor ongedierte 

In de groote vuilnisbelt? 

Een rat houdt zeker veel van vuilnis, 

Maar is op water niet gesteld. 

Heusch, geachte natuurliefhebbers, 
't Komt in orde, wees niet bang. 

Helpt mee niet in uw eigen 
Maar in 't algemeen belang. 

Hetwelk is: Dempen. 

In het dagblad De Telegraaf mengde ook de 
toen zeer bekende volksdichter Clinge Dooren-
bos zich in deze discussie op rijm, onder de titel 
"Loosrecht in Loosdrecht?": 

Waar eens lieve laantjes waren, 
Staat een dubb'le huizenrij; 
En die nieuwe straat daarginder 
Was ééns uitgestrekte hei. 
Dat complex fabrieksgebouwen 
Staat, waar vroeger weiland was. 
En dat mooie asphalt-pleintje 
Was voor kort rustieke plas. 
O, je zoekt die mooie boomen, 
Breed getakt en eeuwen oud? 
Schoonigheids-commissielingen 
Hebben daar plantsoen gebouwd. 
En de goeie ouwe molen, 
Romantiek uit Opa's tijd, 
Viel ten offer aan 't moderne 
Economische beleid. 
Als we nog een poos zoo doorgaan 
('t Kan niet anders, op den duur) 
Vraagt ons achter-achter-kleinkind: 
Vader, wat beduidt 'Natuur'!? 

Hebt U 't water-panorama 

Daar bij Loosdrecht wel gezien? 

't Allermooiste waterplekje 
Van héél Nederland misschien? 
Zwom U wel eens in dat water 
Op een zonne-zomerdag? 
Zoodat U tot zelfs den bodem 
Van dat heldre water zag? 
Hebt U wel eens op een avond 
Vele schoone uren lang 
Op die plassen rondgedreven? 
Kent U diens zons-ondergang? 
Kent U daar dat stuk natuur wel 
Paradijs voor jong en oud. . . . ? 
Is het waar, dat deftig Utrecht, 
Dat als vullusbak beschouwt? 
Is het waar, dat deftig Utrecht, 
Deze wijze Domsche stad, 
Achtervullusbaksche plannen 
Met de mooie plassen had? 

Sloop maar, demp maar, breek maar, hak maar, 
Graaf maar flink aan 't Schoonheidsgraf, 
Maar de Plassen, - onze Plassen . . . . 
Pietvandaal! Dddr blijf je af 
Stel je vóór, dat wij eens zeiden: 
Er is steenslag noodig, kom, 
Voor dat aan te leggen fietspad 
Sloopen wij een stukje Dom! 

Utrechts provinciebestuur weigerde 
medewerking 
Het provinciaal bestuur van Utrecht maakte het 
de ENMES knap lastig. Naar aanleiding van in 
maart 1928 in Provinciale Staten gestelde vra
gen, besloten Gedeputeerde Staten de inmid
dels door het bestuur van het Waterschap Loen-
derveen afgegeven vergunning tot aanleg van de 
nieuwe sluis te vernietigen. Zonder deze sluis 
konden de activiteiten van de ENMES geen 
doorgang vinden. 

Bronwasser ging in beroep tegen het provincia
le besluit met betrekking tot de sluis. In ver
band daarmee liet de directeur van de Amster
damse waterleidingen aan de gemeenteraad 
weten: "Gelet op het voornemen water aan de 
Loosdrechtsche plassen te onttrekken en wel
licht zelfs aan de Loenderveensche plas, is het 
voor Amsterdam van belang, dat de vernieu
wing en verbreeding van die sluis niet plaats
heeft. Gesteld nu dat het eerste argument, t.w. 
'strijdig met het algemeen belang', door de 
kroon niet zou worden aanvaard en een afwij-



VECHTKRONIEK PAGINA 13 

De Loenderveense molen 

(1957). 
Collectif: J. den Besten. 
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zing alleen op de formeele fout zou steunen, 
dan zou deze door het Polderbestuur kunnen 
worden hersteld, door het verleenen van een 
nieuwe - formeel juiste - vergunning. Nu is bij 
een onderhoud met den Voorzitter van het Pol
derbestuur gebleken dat de steun aan ENMES 
vooral zijn oorzaak vindt in de kans om van de 
bemaling van de Plas af te komen, doch dat 
men liever zou zien, dat dit verkregen zou wor
den door een overeenkomst met Amsterdam." 
Voor alle zekerheid maakte de gemeente 
Amsterdam zich dan ook op om als direct 
belanghebbende te worden gehoord bij de 
behandeling van het beroep van Bronwasser. 
Op het ministerie van Oorlog lijkt men gelei
delijk sterker verontrust te zijn geraakt door de 
stroom van berichten; op 31 maart 1928 ver
zocht men het ministerie van Waterstaat niet 
tot het verlenen van een concessie over te gaan 
alvorens er contact tussen beide ministeries zou 
zijn geweest. Waterstaat vroeg op zijn beurt aan 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Landbouw hoe het nu zat met dat stadsvuil. 
Dat ministerie antwoordde dat de kans dat de 
ENMES met de gemeente 's-Gravenhage - die 
toen blijkbaar als de meest gerede gegadigde 
werd beschouwd - tot een overeenkomst zou 
geraken niet erg groot was. In antwoord op een 
adviesaanvrage door de minister van Waterstaat 
schreef de hoofdingenieur-directeut in Noord-
Holland, dat droogmaking volgens hem veruit 
de voorkeur moest genieten boven demping 
met stadsvuil, daar dat laatste een kwestie is van 
lange duur (in het interview met de burgemees
ter van Loosdrecht had de journalist voot de 
demping van de hele Loenderveense Plas een 
duur van 45 jaar berekend); bovendien vreesde 
de hoofdingenieur-directeur dat demping een 
slechtere kwaliteit grond voor land- en tuin
bouw zou opleveren dan droogmaking. 
Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht 
wezen na een gedegen afweging de door het 
polderbestuur van het Watetschap Loenderveen 
met de ENMES gesloten overeenkomst af. 
Tegen die beslissing bleek geen beroep moge
lijk. Na enige aarzeling besloot het polderbe-
stuur medio 1928 niettemin zich met bij de 
vernietiging van hun besluit neer re leggen. Het 
zocht en vond een andere juridische weg en gaf 
aan Bronwasser c.s. een vergunning de plas te 
gaan exploiteren, daarbij ditmaal zorgvuldig 

alles vermijdend wat sprak over demping. Het 
motief was, dat op deze wijze Bronwasser een 
mogelijkheid werd geboden om krachtens de 
artikelen 22 en 23 van de Waterstaatswet 1900 
een beroepsprocedure aan te spannen. De voor
delen, die het waterschap toch nog steeds wel 
zag in een samenwerking met de ENMES, zul
len ook wel een rol meegespeeld hebben. Gede
puteerde Staten vernietigden, als vetwacht, ook 
deze vergunning. Bronwasser en de zijnen 
tekenden daarop inderdaad bezwaar aan tegen 
dat besluit van Gedeputeerde Staten. Toen de 
zaak in beroep diende, hadden de mensen van 
de ENMES zich echter blijkbaar al een beetje 
neergelegd bij het niet doorgaan van hun dem-
pingsplannen. Ze waren toen al aan het probe
ren hun eigendommen in de Loenderveense 
Plas te verkopen aan de gemeenre Amster
dam 2>. 

De beroepsprocedure werd inderdaad door 
Bronwasser c.s. verloren. Na de inpolderings-
plannen verdween nu ook het idee een plas in 
Loosdrecht en omgeving te dempen met stads
vuil en grond definitief uit de serieuze discussie. 

Dr. A.A. Manten 
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Anoniem [D.C. van Leeuwen Boomkamp en C. 
van Leeuwen Boomkamp-Roelfsema], 1989. De 
geschiedenis van het landgoed "Terra Nova". 
Eigen uitgave van de auteurs, ongepagineerd 
[inclusief illustraties 25 blz.l. 

2) Archief Gemeente Loosdrecht vanaf 1813 
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