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DE UITBREIDING VAN EEMNES IN 1962-1963 
 

Enige indrukken van een 12-jarige  
 

EGBERT VAN IJKEN 

Het artikel over de bouw van de zuidbuurt in Eemnes in de jaren 
1962-1963, zoals beschreven in in het kwartaalblad van de HKE  
nr 2011-4 door Rom v.d. Schaaf, in combinatie met de 
fototentoonstelling van de heer Vermandel in de oudheidkamer van 
enige jaren geleden, brachten bij mij enkele herinneringen boven 
hoe ik dit gezien heb als 12-jarige jongen. 

Wij woonden als gezin op Molenweg 1a, later omgenummerd naar 7. Achter ons 
lag het open landschap met de weilanden waar je vrij uitzicht had op de toren van 
de NH kerk van Eemnes-Buiten.  
Tussen ons huis en het huis van aannemer Tijs Blom lag een stuk grond met daar-
over de toegang tot het weiland achter ons huis. Het land was eigendom of in ge-
bruik bij de familie Roothart van de Laarderweg (‘de Letten’). Dit stuk grond vorm-
de de toegang vanaf de Molenweg naar het nieuw te ontwikkelen plan met straten 
als Torenzicht, Graanoogst, Maalderij, Driest, enz. Zie afb. 1. 
 
Voordat de bouw van de geplande woningen kon beginnen, moest de grond 
bouwrijp gemaakt worden. Een onderdeel daarvan was de aanleg van de riolering. 
Zowel vanaf de Gooijergracht naar het nieuwe uitbreidingsplan, als in het plan 
zelf.  
Ik kan mij herinneren dat dit toen gedaan werd door het aannemersbedrijf Ver-
schuur uit Zeist, V.A.Z. Dit bedrijf maakte ook gebruik van dumpvoertuigen die 
nog door de geallieerden bij de bevrijding van Nederland zijn gebruikt. Eén van 
die voertuigen is te zien op een foto van Vermandel, de 2e auto van voren, een 
kiepauto. Zeer waarschijnlijk een Austin K6 (afb. 2). De voorste vrachtwagen is 
één van de eerste types naoorlogse Daf vrachtwagens, met daarop één van de eer-
ste modellen van een hydraulische kraan. Volgens mijn herinnering was dit een ro-
de auto van het bedrijf Van Dam; ik dacht uit Lopik of omgeving. Deze werd ge-
bruikt voor het lichtere graafwerk. Voor het zwaardere werk was een Priestman 
dragline in gebruik. De eigen voertuigen en het overige materieel van Verschuur 
hadden een bruine kleur. 
Ik kan mij nog herinneren dat ik heel vaak na schooltijd mee mocht rijden met de 
bestuurder. Een in mijn ogen wat oudere man. Ik weet zijn voornaam nog wel 
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’Rijk’, als ik mij niet vergis. Enorm interessant om op die leeftijd met zo’n stoere 
vrachtauto mee te mogen rijden door de modder en het zand. Omdat mijn huidige 
hobby het bouwen van schaalmodellen van militaire voertuigen is, ontdekte ik dat 
de auto waarin ik toen vaak zat een Engelse Austin K-6 was met het stuur rechts. 
Uit discussies bij de koffie die ik toen hoorde, ving ik een keer op dat die nieuwe 
Bedford, (afb. 7), die ook in gebruik was, lang niet op kon tegen deze auto met 
zijn dubbele achteras die ‘nooit vast kwam te zitten’.  
 
Opvallend is dat er in die tijd nog veel gebruik gemaakt werd van ex-legervoer-
tuigen. De eerste jaren na de oorlog was er niets anders te krijgen. De firma Ter-
berg te IJsselstein, die de legervoertuigen ombouwde is er groot mee geworden. 
Aanvankelijk waren de vrachtauto’s allemaal drietonners. Overigens had de firma 
(VAZ) zelf een garage waar het onderhoud plaats vond. 
Bij de aanleg van de riolering moest uiteraard gegraven worden en met name in 
het lagere gedeelte achter ons huis, de Driesten, was de grondwaterstand hoog. Er 
moest toen bronbemaling plaatsvinden. Dit gebeurde door met een dragline een 
enkele meters lange buis vertikaal de grond in te laten zakken, waarbij de grond 
werd weggespoeld d.m.v. water. Zat die buis eenmaal in de grond, dan werd er 
een pompbuis ingedaan, omringd door grind, dat diende als filter. Deze metalen 
pompbuizen werden dan weer aangesloten op horizontale buizen over de grond. 
Daaraan werd een vacuümpomp gekoppeld die het grondwater kon wegpompen. 
Er werden een soort plunjepompen en centrifugaalpompen gebruikt. Omdat de 
metalen buizen gingen roesten, ontstonden er gaatjes in, wat zorgde voor valse 
lucht. Wij mochten dan als jongens de gaatjes opsporen door met je oor op de 
buis te gaan liggen en als beloning kreeg je dan soms een paar dubbeltjes of kwart-

1. Zicht op de driest vanaf de Molenweg. 
2. Aanleg riolering gezien ter hoogte van 
Laarderweg 96. 
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jes. Een leuke aanvulling op het zakgeld. Ook mocht je soms meehelpen met het 
aan elkaar monteren van de buizen d.m.v. het vastdraaien van moeren in de flen-
zen. 
Toen ik met dit verhaal bezig was, vroeg ik mij af of het aannemersbedrijf Ver-
schuur nog bestond. Via een zoektocht op internet heeft zijn dochter mij in con-
tact gebracht met de zoon van de voormalige directeur, de heer Henk Verschuur 
uit Rijswijk (Gld). 
In april 2012 ben ik gastvrij bij hem en zijn vrouw thuis ontvangen. Hij vertelde 
dat hij als jonge HTS student weg- en waterbouw zich de werkzaamheden in Eem-
nes nog goed kon herinneren. Bij het rioleringsproject in Eemnes hoorde ook de 
aanleg van een rioolleiding van de wasmeren in Hilversum, langs de Goyergracht 
naar het IJsselmeer bij de grens van Eemnes en Blaricum. Hierbij moest de leiding 
onder de A1 ter hoogte van de Witte Bergen geperst worden. Er ontstond bij deze 
aanleg een probleem bij de wasmeren bij Hilversum. Bij het aanbrengen van de 
leidingen boorde men door een zand-veenlaag, zodat het waterniveau in de was-

4. De Leeuwenpaal aan het eind van de 
Goyergracht. 

3. De ingepakte Leeuwenpaal aan het eind van 
de Goyergracht. 
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meren opeens onverklaarbaar zakte. De meren waren ‘lek’ geraakt… Het kostte 
veel moeite om dit probleem weer op te lossen.  
De hele uitvoering van het project Goyergracht etc. geschiedde volgens ontwerp 
van ingenieursbureau D.H.V te Amersfoort; zij hadden ook het toezicht op de uit-
voering. Het werk aan de wasmeren in Hilversum viel onder directie van de ge-
meente Hilversum. De leiding liep van Eemnes via de Witte Bergen naar de was-
meren in Hilversum. Het was een vrijverval riool voor gezuiverd afvalwater van de 
gemeente Hilversum (de opnamecapaciteit van de wasmeren was te klein gewor-
den. Het doel was, het gezuiverde afvalwater via de Goyergracht op het IJsselmeer 
te lozen. Er liep wel een persleiding van Eemnes/Blaricum naar de rioolzuivering 
in Blaricum die grensde aan de Goyergracht; het gezuiverde afvalwater van deze 
installatie kwam eveneens op de Goyergracht uit.  
De Goyergracht die in vroeger eeuwen gevoed werd door natuurlijk kwelwater 
was totaal verwaarloosd. De totale verbreding en renovatie maakt haar weer ge-
schikt voor de afvoer van oppervlakte- en gezuiverd rioolwater. 
Ook is er dagenlang vergaderd over de verplaatsing van de Leeuwenpaal aan het 
eind van de Goyergracht op de grens met Huizen. De paal werd geheel ingepakt. 
Zie afbeeldingen 3 en 4.  
Op afbeelding 5 is de Laarderweg te zien, genomen vanaf de grens van Laren, bij 
het voormalige woonwagenkamp. Afb. 6 geeft een beeld van het uitbaggeren van 

6. Uitbaggeren van de Goyergracht op de grens 
van Eemnes en Blaricum. 

5. De Laarderweg gezien vanaf de grens met 
Laren. 
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de Goyergracht op de grens van Eemnes en Blaricum in de richting van de  
Meentweg en het Eemmeer.  
Op afb. 7 is de genoemde ‘nieuwe’ Bedford te zien en daarvoor de Peugeot van 
de heer Paashuis, de uitvoerder. De door mij herinnerde Rijk heette voluit Rijk van 
Dijk en Rinus de man van de bronbemaling, heette Rinus Willemse.  
 
Het familiebedrijf Verschuur had zijn vestiging in Zeist met een opslagterrein aan 
de Zwitserse kade. Het bedrijf is begin jaren ’80 van de vorige eeuw beëindigd.  
Zoon Henk heeft een andere weg gekozen en er was geen opvolger om het bedrijf 
voort te zetten. Ook een beoogde overname door een ander bedrijf is niet doorge-
gaan. Zijn vader en diens broer hebben toen het besluit genomen om met het be-
drijf te stoppen. Henk Verschuur was nog in het bezit van een stapel foto’s van 
met name de rioolwerkzaamheden langs de Goyergracht. Deze mocht ik van hem 
hebben, waarvoor hartelijk dank. Deze foto’s zijn inmiddels ondergebracht in het 
archief van de Oudheidkamer Eemnes.  
Ook had hij nog een exemplaar van het logo van het bedrijf op de brievenbus. Dit 
was ontworpen door zijn oom. Zie afb. 8. 
Al met al weer een klein stukje – recente – geschiedenis aan de vergetelheid ont-
trokken. 
Met dank aan de heer Verschuur en Wiebe van IJken voor de foto’s. 

8. Logo van Verschuur Aan-
nemersbedrijf Zeist. 

7. Foto gemaakt op de Laarderweg ter hoogte de Algemene 
Begraafplaats met zicht in de richting van Laren. Rechts de 
Bedford; links de Peugot. 


