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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1965 vermelden wij o.a. in Maarssen: Goudestein, Bolenstein, Huis tenBosch; in Nieuwersluis: Sterreschans, Nieuwerhoek en in Nederhorstden Berg: Kasteel Nederhorst. Maarssen, Huize Zuileveld Met genoegen kan geconstateerd worden, dat het buiten Zuilevelddoor de nieuwe eigenaar thans geheel is gerestaureerd. Maarssen, Huis ten Bosch Het verheugt ons zeer te kunnen schrijven, dat het fraaie Huis tenBosch, dat jarenlang als gemeentehuis heeft gefungeerd, werd aange-kocht door de Utrechtse antiquair Gieling. Deels dient het de familietot woonhuis, deels is het als toonzaal van antiquiteiten ingericht. Derestauratie, welke zeer kostbaar was, werd met behulp van subsidie,door Monumentenzorg verstrekt, uitgevoerd. Vooral de fraaie pla-fonds welke met bloem- en vogelmotieven zijn beschilderd en onderde boardbetimmeringen te voorschijn zijn gekomen, vereisten drin-gend herstel. Gezien het enthousiasme, dat de eigenaar aan

de dag legt, kunnen wijde toekomst van het buiten met een gerust hart tegemoet zien. Maarssen, Doornburgh Met ernstige zorg waren wij vervuld toen ons het plan ter ore kwamom op het terrein van de zeer mooie buitenplaats Doornburgh eenklooster te bouwen. Algemeen waren wij van oordeel, dat aantastingvan het buiten, door welke vorm van nieuwbouw ook, absoluut ver-meden diende te worden. Tegen het plan bestond van vele zijdeneen hevige oppositie, ook nadat ruimte van de oude tennisbaan enomgeving werd gekozen, in plaats van die in het bosachtige deel vanhet buiten. Aangezien het hier een meldingsgebied betrof, moesten,alvorens Gedeputeerde Staten goedkeuring aan de plannen verleen-den, de Rijksdienst voor het Nationale Plan en de Provinciale Pla-nologische Dienst van advies dienen. Desondanks kon de bouw door-gang vinden, een gang van zaken, die wij zeer betreuren, al werd het



















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1965 16 Als wij dit wenselijk oordeelden, zijn wij voor de commissie versche-nen om onze opvatting ter kennis van de vergadering te brengen. Maarssen, komplan en uitbreidingsplannen in onderdelen In een vergadering van bovengenoemde commissie voor uitbreidings-plannen hadden wij gelegenheid enige opmerkingen te maken overdeze plannen van de gemeente Maarssen. Deze betroffen de wense-lijkheid tot het handhaven van de voorgevelrooilijn van de oudegrachtenwanden langs de Vecht. Ook hebben wij gepleit voor hetbetrekken van het terrein aan de linker Vechtoever tegenover deLange Gracht in de sanering van de kom. Verder gaven wij uitdrukking aan onze ongerustheid over de bestem-ming van de terreinen achter de huizen van de Lange Gracht en deKaatsbaan voor bedrijven, waarvan wij een gevaar voor de goede be-woonbaarheid van de huizen aan de Vecht duchten.Ook hebben wij gepleit voor een restauratie of

herbouw van het rijtjelage huizen grenzende aan de Hervormde Kerk. Overigens bleek totonze voldoening, dat Maarssen, voorzover het daarvoor in aanmerkingkomt, behandeld zal worden als een beschermd dorpsgezicht in ver-band met de Monumentenwet. Loenen, bejaardencentrum Ernstig waren wij verontrust over de plannen tot de bouw van eenbejaardentehuis te Loenen. Het plan om het gebouw te doen verrijzenop de weide van Croonenburg, ten zuiden van het dorp, ontlokte veelprotest, omdat hierdoor ook naar onze mening het fraaie uitzicht,dat men van deze kant op het dorp heeft, wordt aangetast. Wij kregengelegenheid onze mening in de Provinciale Commissie voor Uitbrei-dingsplannen kenbaar te maken. Met voldoening kunnen wij melden, dat genoemd tehuis in het uitbrei.dingsplan Driehoven is opgenomen, dat daardoor tevens tot wat beteraanvaardbare proporties wordt gebracht. Loenen, bungalow aan de Mijndensedijk Met het plan om een bungalow aan het begin van de

Mijndensedijk,



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1965 17 voorbij de Vechtbrug in Nieuwersluis, te bouwen, was onze commissiehet niet eens. Het bouwwerk is thans gereed, maar wij zijn van oordeel,dat hier niet van een fraai geheel kan worden gesproken. Loeneii, kotnplan en uitbreidingsplannen, In Loenen heeft het uitgestrekte plan van uitbreiding Driehoven aan-vankelijk veel tegenkanting ondervonden, behalve van onze commis-sie, ook van een groep van vooraanstaande inwoners. Dit vond o.a. zijnoorzaak in het feit, dat het plan ingreep in de hoek van de oude dorps-kern, waarvan het Wapen van Cronenburgh het hoekpunt vormt, welkoude hotel met belendingen aan de uitbreiding zou worden opge-offerd. Besprekingen met het Provinciale Bestuur te Utrecht, waar-aan ook onze commissie deelnam, hebben ertoe geleid, dat deze hoekdaarna buiten het plan werd gelaten. Wijziging van het uitbreidings-plan in een minder nuchtere vormgeving dan oorspronkelijk en op-neming erin van

het bejaardencentrum, hebben het beter aanvaard-baar gemaakt. Wij waren in de gelegenheid in de Provinciale Com-missie voor Uitbreidingsplannen onze mening hierover te geven.Ten aanzien van het komplan en een aangrenzend uitbreidingsplantussen Dorpsstraat en Molendijk, maakten wij bezwaar tegen het plantot verbreding van de Kerkstraat. Deze hield o.a. in de amovering vanhet hoekhuis, dat op de monumentenlijst was geplaatst en de tot standbrenging van een pleintje van een vrij willekeurige vormgeving, ten-einde het koor van de grote Kerk, meer in het gezicht te brengen enom een doorbraak naar de Molendijk tot stand te brengen. Toen laterzich een serieuze gegadigde voor het hoekhuis Kerkstraat-Dorpsstraatvoordeed, die tot een goede restauratie wilde overgaan, hebben wijons opnieuw tot Gedeputeerd Staten gewend en hebben wij ook nog-maals de aandacht van Monumentenzorg voor deze aangelegenheidgevraagd. Over meer oude bouwwerken in Loenen blijkt tussen

Monumenten-zorg en het gemeentebestuur verschil van opvatting te bestaan. Onsoordeel is, dat Loenen als een van de mooiste dorpen aan de Vecht,het waard is met bijzondere zorg te worden behandeld, hetgeen zekergeldt voor de oude kern. Enkele restauraties, die de laatste jaren zijnuitgevoerd, geven ons hoop, dat het deel van de bevolking, dat eenzeer rationele sanering voorstaat, ook begrip zal krijgen voor een





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1965 19 Nigtevecht, olie-opslagplaats Wij hebben bij Gedeputeerde Staten een bezwaarschrift ingediendlegen een bouwaanvrage, onder toepassing van de Wederopbouwwet,voor 11 tanks voor zware motorolie, van 23.50 meter doorsnede en14 meter hoogte met bijbehorende installaties, die aan de westzijdetegen het dorp Nigtevecht zouden moeten worden gebouwd.Hoewel wij inzien hoe moeilijk het is voor een dergelijke voor polder-bemaling bestemde olievoorraad een niet-storende plaats aan diepvaar-water in onze streek te vinden, achten wij de gekozen situeringvolstrekt onaanvaardbaar. Nederhorst den Berg, kampeercentrum Onze mening werd gevraagd over de inrichting van een kampeer, encaravanbedrijf in het zuidelijke deel van het eiland van Nederhorstden Berg. Na een bezoek meenden wij hiertegen geen bezwaar temoeten maken, mits de begroeiing van de Vechtoever ter plaatse on-aangetast zou blijven.

VELDBIOLOGISCHE INVENTARISATIE Verslag van de Inventarisatie-Commissie over de jaren 1961,1962 en 1963 De Inventarisatie-Commissie is thans als volgt samengesteld:Dr. V. Westhoff, voorzitterJ. V. Dijk Drs. K. W. R. ZwartDrs. S. ParmaDrs. P. Leentvaar, leden Ir. W. L. Jansen, secretaris-penningmeester, p/a Maliesingel 12te Utrecht. Publikaties Aan de samenstelling van een boek over het zuidelijk Vechtplassen-gebied werd verder gewerkt door bijdragen van verschillende onder-zoekers bijeen te brengen.









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1965 DE MOLEN DE KRAAI TE WESTBROEK Hei molentje, molentje, hoog in den wind.Wat sta je weer dapper te draaien!Je doet of je 't uiterst noodzakelijk vindt.Het licht van den zomer te maaien. Jan Prins De Kraai, die de laatste jaren in de belangstelling is komen te staan,doordat de Stichting Electriciteitsopwekking door Windmolens hemna de molens van Adorp en Wervershoof met die van Oudeschild voorhaar proeven heeft uitgekozen, werd in 1880 gebouwd. Bij de bouwwerd gebruik gemaakt van materiaal van een te Amsterdam ge-sloopte molen, die eveneens de naam de Kraai droeg. Aan de 84 jarenvan de huidige molen kan de historicus er dus nog 266 toevoegen,want te Amsterdam is van een molen op de plaats, waar in de 19eeeuw de Kraai stond, reeds in 1614 sprake. In mei van dat jaar ver-schenen de molenaars Lambert Wynoltsz en Lambert Gerritsz voorschepenen en verklaarden precario en tot opzeggens toe van

burge-meesteren van Amsterdam te hebben gehuurd om er een korenmolente bouwen een stuk grond in het vierde bolwerk van het IJ af, tegeneen jaarlijkse betaling van 42 gulden. De toen gebouwde molen was een standerdmolen. Dat soort molenswas van hout opgetrokken en ze af te breken berokkende aan huneigenaars slechts een betrekkelijk klein verlies. Bovendien wist ieder-een, dat Amsterdam een vesting was en dat op de bolwerken geengebouwen geduld konden worden, wanneer de stad belegerd werd,en dat derhalve de stedelijke regering zich terecht de bevoegdheidvoorbehield ze te allen tijde te doen slopen. Toen echter in de loopder tijden alle gevaar voor een belegering week, veranderde de toe-stand, en ook de zienswijze van het publiek. De houten molens wer-den allengs vervangen door grotere stenen molens. Zo blijkens de





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1965 25 1. De molen de Kraai, gezien over de Brouwersgracht te Amsterdamomstreeks 1860. Aquarel van A. Eversen, atlas Splitgerber, ge-meentearchief Amsterdam. allerlei belemmeringen voor de stoommolens en meelfabrieken warenopgeheven. Het malen van het graan, dat zich tevoren vrijwel be-perkte tot hetgeen de bakker in zijn bedrijf nodig had, ging plaatsmaken voor werken voor eigen rekening. De bakkers gingen ertoeover goed gemalen en gezuiverd meel te kopen in plaats van zelfhun graan te kopen en te laten malen. Naast de handel in granenkwam die in meel tot ontwikkeling. J. Weers achtte in 1870 de tijd gekomen, om aan Burgemeester enWethouders te vragen de bij hem precario in gebruik zijnde grondop het bolwerk Sloterdijk te mogen kopen. Hij deed zulks op20 oktober, nadat de gemeenteraad op 25 mei besloten had, dat bin-nen twee jaar ten zuiden van de Kraai woonhuizen zouden worden





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1965 27 2. De molen de Kraai te Westbroek in 1960. Foto van J. H. van denHoek, Ostende. bruikers van gemeentegronden en eigenaars der opstallen waren ge-weest, niet misplaatst. Het proces voor de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, waarinop 26 mei gepleit was, eindigde op 25 juni 1879 met toewijzing vande eis van de gemeente tegen J. Weers. Deze overleed op 5 oktoberdaaraanvolgende te zijnen huize aan de Middenweg 40 buiten deZaagmolenpoort. Zijn kinderen, onder wie Johan Weers, molenaar teMontfoort, waren zijn erfgenamen. In november 1879 vroegen zij aande gemeente het afbreken van de Kraai tot mei 1880 te mogen uit-stellen, daar zij hem op 15 december voor sloop in veiling wildenbrengen. Dat werd hun op 5 december toegestaan, nadat bekend wasgeworden, dat in de nalatenschap van J. Weers de schulden waar-schijnlijk het actief zouden overtreffen, daar grove speculaties ingranen hem belangrijke

verliezen hadden opgeleverd.
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