
Oproep 
Foto's" van de Meentweg gezocht! 

Het ligt in ons voornemen om in het begin van 1991 
een diavoorstelling te organiseren waarbij we de 
geschiedenis van de Meentweg willen tonen. 
Daarvoor zoeken we nog oude foto's of tekeningen van 
woningen en boerderijen langs de Meentweg. 

We roepen iedereen op, die ons materiaal kan leveren 
om contact op te nemen met 

Henk van Hees, 
Kerkstraat 15, 
Eemnes 
tel. 02153-89849 

Nieuwe Hooiberg in Eemnes? 

Bij een boerderij hoort een hooiberg was mijn eerste 
gedachte nadat de restauratie van de boerderij was 
voltooid. 
Immers ook voorheen had voor de boerderij een hooi
berg gestaan. 
Na een eerste formele afwijzing van het gemeentebe
stuur is uiteindelijk via de raadsleden bereikt, dat 
na een wijziging van het nieuwe bestemmingsplan Wak
kerendijk, toestemming werd verleend voor het weder-
oprichten van een hooiberg. 
De hooiberg is afkomstig van boer Joop Blom van de 
Meentweg. 
De hooiberg heeft daar, zover boer Blom weet, zijn 
hele leven gestaan en is altijd in gebruik geweest 
voor de opslag van hooi. 
Een vijf-roeden berg met een rietgedekte kap. 
De kapconstructie was nog redelijk, het riet was op. 
Alleen voor de palen en de lieren moest worden be
taald. 
In het najaar van 1989 hebben we met hulp van Tijmen 
Blom, de kap voorzichtig afgebroken en getranspor-
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Hooiberg vóór de verplaatsing 

teerd naar de Wakkerendijk. De roeden werden door Ge
broeders Post omgezet. 
De winter van 1989/90 is gebruikt voor het compleet 
maken van de houten kapconstructie en de reparatie 
aan de katrollen, om in het voorjaar van 1990 een 
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start te kunnen maken met de opbouw van de houten 
kapconstructie. 
In augustus tenslotte heeft de rietdekker de hooiberg 
voorzien van een nieuwe rieten kap. 
Geen nieuwe hooiberg erbij in Eemnes, maar wel een 

De gerestaureerde hooiberg 
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oude wat overbodig geworden hooiberg weer opgeknapt 
en verplaatst, zodat het bestand aan hooibergen niet 
is terug gelopen. 
Wat me tot slot van het hart moet is dat bij telling 
er in Eemnes aan de Wakkerendijk en aan de Meentweg 
slechts 8 hooibergen zijn met een rieten kap. Van 
deze 8 zijn er 4 verbouwd tot schuurberg en zelfs 
garage! Jammer. 
Alle andere hooibergen/schuurbergen zijn in de loop 
der jaren voorzien van het bekende blik, dat soms 
goed wordt bijgehouden, doch meestal tot roest is 
geworden. Zou de Gemeente niet in overweging kunnen 
nemen daar waar in Eemnes hooibergen beeldbepalend 
zijn een klein stukje subsidie te willen verstrekken 
om dat blik tegen te gaan en af en toe weer eens een 
mooie rieten kap te zien verschijnen? 
Volgens de rietdekker daat door de "luchtige" opstel
ling een rieten kap van een hooiberg, afgezien van 
natuurlijk wat klein onderhoud, minstens 50 jaar mee! 

Frank Maas, 
Wakkerendijk 90 
Eemnes. 

Uit een Hilversumse Dorpskroniek 

In het boekje "Dorpskroniek van een Hilversumse oud-
katholiek uit de 18e eeuw" (inleiding en editie: 
Martien Parmentier) staat enige keren iets over Eem
nes. Deze kroniek, die bij gelegenheid van het eeuw
feest van de oud-katholieke Vituskerk aan het Melkpad 
te Hilversum in druk verscheen, werd door C. de Jager 
geschreven. Hij vertelt op een eenvoudige manier over 
vele gebeurtenissen in het dorp Hilversum, met daar
bij een zwaar accent op de kerkelijke zaken. 
De voor Eemnes van belang zijnde passages zijn hier
onder afgedrukt. 

"1771 den 12 Jannuarie. Zijn tusschen hier en Eemnes 
onder woelsneeuw verkleumt en dood gebleven, een 
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