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Nieuw Eemnes 
Dat was de eerste benaming van het plan Noorderbuurt, nu Noordbuurt gehe-
ten. Op het bordje bij de bushalte aan de Laarderweg staat trouwens nog steeds 
Noorderbuurt. 
Het is nu toch alweer bijna een generatie geleden dat er in Eemnes dit nieuwe 
woningplan werd bedacht. Een hele nieuwe “schil” aan de noordkant van de 
Laarderweg. Een groot aantal bewoners van Eemnes en speciaal van “Buiten 
Eemnes” aan de Laarderweg waren destijds niet zo blij met dat plan. Weg 
mooi uitzicht over de weilanden tot aan Huizen.  
De meeste toekomstige bewoners van die Noordbuurt hadden ten tijde van al 
die plannen zo rond de eindjaren 60 geen idee van dat “plan” en helemaal niet 
dat ze daar ooit nog eens terecht zouden komen. De meesten onder hen wisten 
van het bestaan van Eemnes niet of nauwelijks iets af. 
 
Er was nog lang geen sprake van een “Knooppunt Eemnes”.  
In de Gooi-en Eemlander van 8 september 1969 stond een artikel over dat 
“Nieuw Eemnes”.  
Er was een werkgroep opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van de ge-
meenten Hilversum, Baarn en Eemnes. Er werd de gemeente een voorschot ge-
vraagd van 478.000 gulden. Dat was voor die tijd een enorm bedrag. (nu onge-
veer  217.000 Euro) 
B&W van Eemnes wilden dan ook maar slechts voor 10% garant staan voor 
een eventueel niet doorgaan van het bouwplan.  
 

Als één van de  eerste bewoners van de Noordbuurt van Eemnes was ik 
mij helemaal nog nergens van bewust. Ik woonde en leefde in de binnen-
stad van Amsterdam. In hetzelfde jaar 1969 werd op steenworpafstand 
van ons huis “Het Maagdenhuis” Spui 21 bezet. Voor mijn werk reisde 
ik elke dag en soms ook ‘s nachts heen en weer tussen Amsterdam en 
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Hilversum of Naarden waar wij het grootste deel van het jaar bezig wa-
ren om ons televisieprogramma Farce Majeure te maken. In 1966 waren 
we daar mee begonnen. De geschiedenis dáárvan kunt u vinden op 
www.ouwejongens.nu.  

 
Ondertussen werd er in het rustige stadje Eemnes op een dinsdagavond in het 
najaar van 1969 in het “Hervormd Centrum” een nogal emotionele “hearing” 
gehouden over de drastische uitbreiding van Eemnes. Geen rookbommen maar 
wel keurig beschaafde kritiek op de plannen, want niet iedereen was erg geluk-
kig met de komende veranderingen. Eeuwenlang was Eemnes een kleine ge-
meente geweest en een grote groep bewoners vond het duidelijk niet nodig om 
het ineens zo snel te laten groeien. Vooral niet, omdat het moest gebeuren ten 
gunste van omliggende gemeenten zoals Hilversum. Import,  de echte Eemnes-
ser moest er niet aan denken. Maar ja ook binnen Eemnes was er behoefte aan 
nieuwe woningen want er was ook in het Gooi nog steeds sprake van woning-
nood. Het weiland tussen Meentweg en de Gooiersgracht was een stuk grond 
waar gebouwd zou kunnen worden. Gedeputeerde Staten van Utrecht ver-
wachtte van Eemnes dat er voor 1971 begonnen zou worden met de bouw van 
250 woningen. 
 

In de woning van de familie Van der Horst in het hartje van Amsterdam  

 
Anders dan bij de Zuidbuurt worden er bij de uitbreiding naar het noorden wel bezwaren ge-
maakt. 
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kwam ten tijde van het uitwerken van een vlekkenplan in Eemnes de ver-
heugende mededeling  dat er gezinsuitbreiding op komst was. Conse-
quentie: van drie naar vier personen. Het bovenhuis in de Runstraat drie 
hoog zou op den duur wel erg klein worden. Heel voorzichtig werd daar-
om gedacht aan verhuizen. Maar waar naar toe? Binnen Amsterdam? 
Veel mogelijkheden voor een grotere betaalbare huurwoning waren er 
niet in de binnenstad en ergens in een buitenwijk was geen optie. Weg 
uit Amsterdam? Ik moest er niet aan denken.  

 
Het vlekkenplan dat in Eemnes werd besproken op de bewuste praatavond 
werd geleid door de burgemeester De Bekker. Vele aanwezigen waren niet ge-
lukkig met het plan van de vlekken. Het dorp moest klein blijven. Ook het ge-
meentebestuur zelf bleek niet gelukkig met een drastische uitbreiding. De Bek-
ker meldde dat het min of meer door Gedeputeerde Staten van Utrecht opge-
drongen werd. Van angst voor annexatie was geen sprake, maar gewoon door 

 
Vlekkenplan van de Noordbuurt. (1972) 
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Gooi- en Eemlander 26 juni 1972 
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dwang van hogerhand en door het besef van woningnood. Er zou gestreefd 
worden naar betaalbare woningen met sportvelden en een sociaal-cultureel 
centrum. Maar in hoeverre dat allemaal ‘realiseerbaar’ zal zijn aldus De Bek-
ker, zal de toekomst leren. 
 

Na veel discussie hadden wij ons in 1971 uiteindelijk voor de zekerheid 
maar opgegeven bij de woningmevrouw van de NOS  als woningzoeken-
den. Dat zou nog wel heel lang duren had ik in mijn achterhoofd. Zoveel 
goede en betaalbare woningen waren er niet beschikbaar tenslotte.  
Wij in Amsterdam hadden geen idee van wat er zich in Eemnes allemaal 
afspeelde in de tussentijd. Het salaris dat ik bij de NCRV verdiende, na-
dat ik mijn onzekere bestaan als freelancer had opgegeven, was er ook 
niet naar dat wij ons een vrijstaande villa konden veroorloven.  

 
Ondertussen was er in het Gooise een structuurnota verschenen. Het coördina-
tiecollege van het gewest Gooiland kon zich wel vinden in de plannen van de 
gemeenteraad van Eemnes om eerst de Noordbuurt aan te pakken. Maar er 
moest wel een bestemmingsplan voor het zuidelijke gedeelte van die Noord-
buurt worden gemaakt. Op verzoek van Eemnes was de structuurnota door de 
voorzitter van het gewest Gooiland drs. P.C.W.M.Bogaers opgesteld. In over-
leg met Laren en Blaricum en het planologisch adviesorgaan van het gewest  
kwam er een advies dat op 26 september 1969 werd besproken. Er waren nogal 
wat bezwaren. Een slechte algemene verkeerssituatie bij de Noordbuurt. Even-
tuele problemen voor het marine-afluisterstation in de Eempolder. Ondanks de 
bezwaren werd er besloten toch te starten met de Noordbuurt. Binnen de ge-
meenteraad waren er nogal wat vragen over de afstand tot de nieuw aan te leg-
gen rijksweg 27 die parallel met de Gooijersgracht en de Grensweg moest gaan 
lopen. Is honderd meter wel voldoende was de vraag. Is er bij de planning wel 
voldoende rekening gehouden met de geluidshinder? Komt de eventuele spoor-
lijn dan niet op een te krappe ruimte tussen de Grensweg en de rijksweg 27? 
De conclusie was dat er nog wel wat studie verricht moest worden. Er moest 
wel voorkomen worden dat in de toekomst de ontwikkelde en gerealiseerde be-
stemmingen als niet gelukkig zouden worden aangemerkt, aldus het coördina-
tiecollege van het gewest Gooiland. 
 

Op 25 juli 1972 was het zover. Om een uurtje of twaalf ‘s avonds moes-
ten wij naar het ziekenhuis. Onze vriend en gynaecoloog werd gebeld en 
hijgend en puffend liepen wij de trappen af in de Runstraat naar de auto. 
Het was een zeer warme avond. Veel mensen stonden buiten café De 
Doffer een pilsje te drinken. Tegenover het café stond mijn auto. 
Dat kon toen nog. Ik ondersteunde mijn hoogzwangere vrouw op weg 
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naar de Citroën die ons naar het ziekenhuis zou brengen. Om de tien 
passen moest zij even stilstaan om een wee op te vangen.  
Het drinkend publiek ging zich met ons bemoeien en schreeuwde jui-
chend en met geheven glas mijn vrouw bij elke stop toe. “Succes” 
“Maak er wat moois van” “Niet onderweg hoor” waren zo’n beetje de 
bemoedigende kreten die ons bereikten. Toen we uiteindelijk wegreden 
zwaaide het halve café ons na. De volgende dag om een uurtje of vijf 
was hij er. 26 juli . Onze zoon. De rijkeluiswens was in vervulling ge-
gaan, we hadden nu een meisje en een jongen.  

 
Ondertussen was een maandje eerder, juni 1972, de eerste paal al in de grond 
van de Noordbuurt geslagen. Natuurlijk door de burgervader van toen de heer 
De Bekker. De kaalgeslagen grond kon verder bouwrijp worden gemaakt. Het 
vlekkenplan werd nu duidelijk en letterlijk zichtbaar. De bouwrijpe grond kon 
bebouwd worden. Fase 1 van Nieuw Eemnes kon worden gerealiseerd. Tijdens 
een gemeenteraadsvergadering werd beslist dat aan de straten van de Noord-
buurt de namen van vogels uit de omgeving zouden worden gegeven. Eerste 
deelplan kreeg de namen van de fazant en de patrijs: Fazanten-en Patrijzenhof 
want de woningen werden heel vooruitstrevend voor die tijd in hofjes verdeeld. 
Een aantal daarvan zou geen doorgaand verkeer krijgen. Overal werden veel 
plantsoenen en groenstroken met speelvelden gepland. Langs de rand van de 
nieuwe wijk zou uit de opbrengst van de verkoop van de woningen een recrea-
tiestrook worden aangelegd. Kortom een nieuwbouwwijk helemaal aangepast 

De Gooi- en Eemlander van 1 juni 1972 
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aan de moderne tijd van de beginjaren zeventig. De eerste woningen die ge-
bouwd werden waren zogenaamde premiekoopwoningen. 
Deze huizen waren ontworpen door architect J.Kooij uit Huizen en bouwbe-
drijf J.Visser ook uit Huizen ging ze bouwen. Op 1 augustus zou de bouw van 
de eerste woningen beginnen. 
 

In Amsterdam waren de laatste stuiptrekkingen van de provotijd aan de 
gang. De opstand tegen Het Gezag, liep af. Af en toe kwam de bereden 
politie nog opdraven om de notoire “feestgangers” te verjagen. Vanuit 
de luidsprekers op de politiewagens klonk dan nog een enkele keer: “In 
naam van de burgemeester: Verwijder u”.En dan, na de happeningen op 
het Spui bij het inmiddels landelijk bekende beeldje van het Lieverdje 
galoppeerden de politiepaarden weer door onze Runstraat terug naar 
het hoofdbureau. 

 
Inmiddels had de Nederlandse Omroep Stichting net als Philips en nog een 
paar andere “bedrijvigheden” in het Gooi een aantal woningen in het “Nieuw 
Eemnes” toegewezen gekregen. 
Kort na de geboorte van onze zoon kregen wij het bericht van de woningme-
vrouw van de NOS dat er waarschijnlijk een woning voor ons in Eemnes be-
schikbaar zou zijn. Een koopwoning. 
Of wij nog belangstelling hadden. Na enig onderling geharrewar, want ik wilde 
nog steeds niet weg uit Amsterdam, besloten wij ons dan toch maar aan te mel-
den als zijnde belangstellenden. We konden altijd nog terug én we hadden van 
huis uit geleerd: “onderzoekt alle dingen en behoudt het goede…” Een paar da-
gen later kregen we een brochure in de bus van de Stichting Woningbouw 
1968 te Hilversum. Een fraaie tekening op de buitenkant en binnenin de tekst: 
“Aan hen die belangstelling hebben voor het project van 63 premiekoopwonin-
gen te Eemnes”. Het zag er allemaal prachtig uit. Bij het hoofdstukje IN-
SCHRIJVING stond het volgende geschreven: “Gaarne stellen wij hen die 
woonachtig in / of economisch gebonden zijn aan het Gooi of de gemeente 
Eemnes of Baarn in de gelegenheid om op dit project in te schrijven. De voor-
keur voor een woning kan kenbaar gemaakt worden, indien mogelijk zal daar-
mee rekening worden gehouden. Teneinde de verdeling te vergemakkelijken 
verzoeken wij U echter 3 woningen in volgorde van voorkeur op te geven. 
Achteraf onjuist gebleken gegevens op het inschrijfformulier kunnen een aan-
vankelijke toewijzing doen vervallen”. We waren dus gewaarschuwd om geen 
flauwekul uit te halen. Er moest ƒ 1000 gulden borg worden gestort onder ver-
melding “Eemnes ll” bij de Coöperatieve Raiffeisenbank te Hilversum. De 
RABO bestond dus nog niet. Wij schreven in op de nummers 9,6 en 1. In die 
volgorde. Alle drie hoekhuizen. We hadden tenslotte in Amsterdam ons hele 
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leven al ingeklemd geleefd tussen andere mensen in aangrenzende woningen 
én… we bleken economisch gebonden aan het Gooi. Anders hadden we ons 
niet eens mogen inschrijven. Hoe we aan het geld voor zo’n huis moesten ko-
men wisten we toen nog niet. We hadden geen rijke ouders, geen erfenissen en 
het werk bij de NCRV-televisie leverde ook geen kapitalen op. Om zomaar 
even de (in onze ogen) enorme koopsom van 75.000 of 76.000 gulden op te 
hoesten, vroegen we ons dus nog maar niet af. 75.350 gulden precies kostte 
een hoekhuis in de Noordbuurt, zonder garage. 
 “De toegang naar de woning is zeer royaal, bij de hardhouten voordeur is een 
drukbouton aangebracht voor de schelinstallatie en een aansluitpunt voor een 
buitenlicht”, waren enkele enthousiaste verkoopargumenten in de opgestuurde 
folder. Redenen om in ieder geval naar de voorlichtingsavond in feestzaal Van 
Saaze (Eemland) te gaan waar de aspirant-kopers voorgelicht zouden worden 
over het totale bouwplan, de woonsituatie en over de gemeente Eemnes.  

Folder Stichting Woningbouw 1968 
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Op die bewuste avond was er 
een zeer dichte mist en ik reed 
via de nog net zichtbare ANWB-
borden van Laren (NH) richting 
Eemnes. Eerst de Eemnesserweg 
en daarna de Laarderweg waar 
in het begin van de bebouwde 
kom het etablissement opdook 
uit een diepgrijze deken. Ik kon 
bijna geen hand voor ogen zien. 
Nadat ik onze eend ergens onder 
een lantaarnpaal langs de weg 
had geparkeerd liep ik op de 
tast richting Van Saaze het on-
vervalste dorpscafé met een bil-
jart en achterin een aantal ke-
gelbanen. Uiteindelijk bereikte 
ik het zaaltje achter het cafége-
deelte waar een groep van aspi-
rant-kopers aanwezig was.  

 
Voor in het zaaltje zat achter een lange 
tafel een aantal mannen in keurige 
pakken. Vertegenwoordigers van het 
bouwbedrijf Visser, van de gemeente 
Eemnes en van de Stichting Woning-
bouw 1968. Er was koffie met cake.  
 Tijdens de welkomstpraatjes van de 
verschillende heren keek ik even rond 
naar de mensen die naast, voor en 
schuin achter mij zaten. Allemaal po-
tentiële buren.  
Maar wie zouden er nou op nummer 2 
of nummer 7 of nummer 11 komen te 
wonen? De voorlichting was begon-
nen. Prachtige huizen. Mooie nieuwe 
wijkindeling. Gunstige ligging. Een 
schitterende subsidieregeling via een 
rijksbijdrage. We kregen indirect te 
horen dat we gek waren als we niet 
zouden besluiten in een Visserwoning 

Van bouwput, met zicht op de Herv. Kerk, 
tot de eerste huizen van de Fazantenhof 
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in de Fazantenhof te Eemnes te komen wonen. Tijdens de pauze begonnen 
voorzichtig de gesprekken van de kandidaat-kopers onderling. Overal kwamen 
ze vandaan. Uit Rotterdam, uit Utrecht uit Amsterdam en zelfs uit Brazilië. 
Een al wat oudere heer kwam op mij toelopen en zei: “U bent meneer Van der 
Horst?” Ik knikte bescheiden. “Als u no. 1 krijgt toegewezen dan komen wij 
naast u te wonen, want ik heb nummer 2 toegewezen gekregen. 
Binnen mum van tijd wist ik hoe oud hij was hoe zijn vrouw heette, hoeveel 
kinderen hij had en waar hij allemaal voor Philips had gewerkt. Het laatst in 
Brazilië, vertelde hij. Hij haalde zijn vrouw die met een paar andere dames 
stond te praten erbij en sprak vriendelijk enthousiast: “Kijk eens, An. Dit is 
meneer Van der Horst van de televisie. Je weet wel. Farce Majeure. Die komt 
misschien wel naast ons wonen.” Nou was ik in de loop der jaren wel het een 
en ander al gewend, maar hier onder deze omstandigheden in een zaaltje in een 
in de mist ingepakt Eemnes, was toch wel een geheel nieuwe ervaring. “Waar 
ben ik aan begonnen”, dacht ik. “Weg uit Amsterdam. Wonen in een eenge-
zinswoning in een gat als Eemnes ergens in the middle of nowhere”. Bijna 
vastberaden om toch maar niet te verhuizen reed ik na afloop van die avond 
weer op de tast naar de A1 terug, naar vrouw en kinderen. Naar mijn Amster-
dam. 
 

Een paar maanden later kregen we de sleutel. Ik was door de knieën ge-
gaan. De voor een jong gezin onhoudbare leefsituatie in de binnenstad 
van Amsterdam en de wens naar ruimte en een leefbare plek voor de 
kinderen hadden mij overgehaald. Pas echt overtuigd nadat onze doch-
ter bij de eerste bezichtiging van de nieuwe woning,  door het huis via 
de keuken, door de tuin en daarna weer door de voordeur steeds maar 
opnieuw heen en weer en rond rende. 

 
Toen de woningen verdeeld waren bleek ik inderdaad no. 1 toegewezen gekre-
gen te hebben. Nummer 9 en 6 waren aan de kandidaat-notarissen van notaris-
kantoor Stolp vergeven. Logisch zou je bijna zeggen. Daar moesten we tenslot-
te ook de hypotheekakten laten passeren. Naast ons op nummer 2, later 117, 
dus familie Comanne uit Brazilië en daar weer naast het jonge gezin Krütz-
mann uit Weesp. Een huis verder de heer en mevrouw Vlug met twee zonen af-
komstig uit Hilversum die het huis hadden kunnen kopen omdat er ook een 
aantal woningen was bestemd voor vrije vestiging. Op de andere hoek huis no. 
6, waar wij ook op hadden ingeschreven kwam dus de kandidaat-notaris De 
Haas uit Utrecht, met vrouw en zoon en een baby van een paar weken. Weer 
een paar huizen verder op bouwnummer 8 kwam het gezin Valk afkomstig uit 
Rotterdam te wonen. Hij werkte in Naarden, vandaar dat hij ook economisch 
verbonden was aan het Gooi. Zijn vrouw huilde bij de eerste aanblik van de 
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Fazantenhof. Vreselijk, wonen midden in een weiland vond ze. Weg uit haar 
Rotterdam. Maar ook zij was na een paar maanden volledig geïntegreerd.  
 
Doordat we allemaal jonge gezinnen met heel jonge kinderen waren, ging dat 
integreren snel. Het was zomer 1973 en het was warm. Iedereen was bezig in 
en rond het huis. Het was een zeer heterogeen gezelschap, maar de saamhorig-
heid groeide per dag. De kinderen speelden allemaal buiten. Er was immers in 
de eerste Fazantenhof geen doorgaand verkeer. Zand, er was er veel zand want 
het groen moest nog worden aangelegd., dus een ideaal speelterrein voor de 
kinderen. Bomen moesten nog worden geplant.  De tuintjes voor en achter van 
elk huis moesten ook worden aangelegd. Al die mensen uit de grote steden 
wisten van hun santé niet af. We kochten van alles door elkaar. Bomen, strui-
ken, graszoden en omdat we veel van hetzelfde wilden hebben gingen we veel 
gezamenlijk inkopen. Ook dat verhoogde de integratie, onderling. Na afloop 
van het harde werken in en rond het huis werd er een pilsje of wat gedronken 
en nog wel wat meer. 
Maar de bewoners van het Hofje zoals het al snel genoemd werd vormden echt 
een bijna hecht gezelschap na de eerste verjaardag. Drank, eten, muziek van de 
Beatles en de Stones  gingen door  tot midden in de nacht. Het kon allemaal en 
iedereen was er. 
Iedereen had de frustratie van het soms gedwongen verhuizen naar Eemnes 
van zich afgeschud. De kinderen waren bijna in ieder huis “kind aan…”  Het 
was bijna een feest geworden om in Eemnes te wonen. De autochtone bevol-
king was er niet erg blij mee, dat werd de nieuwkomers wel meerdere malen te 
kennen gegeven. Sommige jonge oud-Eemnessers schreeuwden ons in het be-
gin vanaf de Laarderweg toe als wij in onze tuin aan het werk waren met: 
“Oprotten jullie”.  Het was ook niet niks, zo’n enorme verandering en toeloop 
binnen de min of meer besloten gemeenschap van het dorp aan het riviertje de 
Eem. Al die stadsmensen die zich overal maar mee gingen bemoeien, met de 
politiek, met het onderwijs, met de kerk, kortom met het rustige Eemnesser le-
ventje. Dat werd voor veel “echte” Eemnessers wel eens teveel. Maar het wen-
de. Ook voor de “echte” jonge Eemnessers werd de Noordbuurt hun huis.   
De politiek moest enorm wennen aan al die “import”. Tijdens belangrijke 
raadsvergaderingen puilde de kleine raadzaal van het toenmalige Raadhuis aan 
de Wakkerendijk uit. De mensen stonden in de gang. En de burgemeester 
moest zijn gezellige reguliere bijeenkomsten vanaf dat moment gaan aanpas-

Op de foto in het krantenartikel v.l.n.r. burgemeester De Bekker, Mary en Ron Koopmanschap, 
Jan en Coby de Jong, Bart en Hennie Frieling, Piet en Ria Hilhorst, André en Tineke Jorg, Har-
ry van Gelder + vrouw, Wil en Henk Kool, Jan en Joke van de Broek. (G. en E. 21 febr. 1973)  
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Plattegrond uit Gemeentegids 1973. 
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sen. Want veel politieke zaken werden in die tijd tijdens informele bijeenkom-
sten bij een borrel of biertje beslist. Er kwam zelfs een hele nieuwe politieke 
groepering in Eemnes. Een samengaan van alle progressieve partijen in  
“Progressief Eemnes” werd een feit. Tijdens de verkiezingen van 1974 werd de 
toenmalige wethouder Jo van Tinteren van de PVDA lijsttrekker van dat 
“Progressief Eemnes”. Hij werd bovenop een boerenkar met muziek door het 
dorp gereden om stemmen te winnen voor de nieuwe “Haantjespartij”. O Jo, O 
Jo, O Joooo, Oooo Jo, werd er gezongen. Eemnes was door de komst van de 
Noordbuurt blijvend veranderd. En de jaren zeventig en later ook tachtig waren 
jaren van saamhorigheid. Verjaardagen werden uitbundig gevierd. Sinterklaas-
feesten met alle kinderen van de hof. Hele voorstellingen en acts maakten de 
buurtbewoners met elkaar voor twaalfeneenhalf jarige bruiloften. Er werd op 
de melodie van het lied Waterlooplein een vast Fazantenhoflied gecreëerd. La-
ter gingen de kinderen trouwen en vertrokken uit de Noordbuurt om ergens 
binnen of buiten Eemnes hun eigen leven te beginnen. En nog later gaven 25-
jarige bruiloften weer aanleiding om opnieuw uitbundig te feesten. Maar er 
was helaas ook verdriet. Van drie bewoners van het eerste uur moesten wij met 
ons allen afscheid nemen.  
In de loop der jaren werd de noordkant van Eemnes steeds verder uitgebouwd. 

 
Er waren altijd voldoende redenen om een buurtfeestje te organiseren. 
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GEVRAAGD 
 

                         Medewerkers voor de verzorging van het 
 

                FOTO-ARCHIEF 
 

                              van de Historische Kring Eemnes 
 
Werk:                 foto’s sorteren, 
                         uitzoeken wie er op staan en 
                         wanneer de foto’s gemaakt zijn 
 
Werkomgeving:   geheel zelf te bepalen 
 
Beloning:            goede werksfeer en gezellige medewerkers. 
                         Het nageslacht zal u dankbaar zijn voor uw inzet. 
 
Interesse?         Neem contact op met Henk van Hees, 
                         telefoon 035-5389849. 

Nieuwe wijken als Rietgors, Roerdomp, Scholekster,  en nog een aantal andere 
weidevogels volgden. Nog later kwamen de “venenwijken”. Maar een feit is 
dat ruim dertig jaar later “onze Fazantenhof” nog steeds een goede plek is om 
te wonen. Er zijn nog 4 families van het eerste uur gebleven. Veel oorspronke-
lijke bewoners zijn verhuisd, maar het is tekenend dat verjaardagen nog steeds 
gevierd worden onder de eerste bewoners. Tijdens een onlangs gehouden reü-
nie was bijna iedereen van heinde en ver gekomen en was het weer even zoals 
toen. Wéér die oude muziek, wéér eten en natuurlijk wéér drinken. Enkele kin-
deren van de eerste “Fazantenhoffers” wonen nu in het huis van hun ouders. 
De tweede generatie groeit nu op op die unieke plek in Eemnes. De sfeer van 
gezelligheid, van saamhorigheid en de sociale controle is er onder al die 
“nieuwe” bewoners nog steeds. Nog steeds waarschuwen wij elkaar nog als de 
lichten van een auto zijn blijven branden, of als er iemand vergeten heeft de 
container buiten te zetten. Het blijft een vreugde om hier te wonen in de Fazan-
tenhof in Eemnes.  Daarom hopen de meesten van hen dan ook, dat dát heel 
lang zo zal blijven.  


