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Bij de foto op de omslag: 

Rond 1900 was het stuifzand De Biltse Duinen nog bij het leger in gebruik als oefenterrein. Het 
aangeduid als "Kampplaats de Pan " 

(Foto Archief Historische Kring d'Oude School) 
(Zie artikel Het verhaal van de Biltse Duinen) 
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Van de redactie 

Velen in Bilthoven en De Bilt denken nog met plezier, soms gemengd met weemoed, terug aan het Natuurbad 
De Biltse Duinen. Daar kon men zwemmen, zonnebaden, kanovaren, ijsjes eten en zelfs dineren. Het verbouwde 
restaurant is er nog. Op een gedeelte van het voormalige zwembad kwam een golfbaan. John Bluemink en Peter 
Puijenbroek gaan in het eerste artikel Het verhaal van De Biltsche Duinen in op de wordingsgeschiedenis van de 
golfbaan, de plannen voor uitbreiding en de talrijke conflicten die bij deze plannen optraden tussen de golfers en 
omwonenden. Opvallend is het aantal overheidsinstanties dat betrokken was bij de conflicten. 
In het tweede artikel Drievoudige moord in Bilthoven van Sietse Hamstra en Ard Barendsen wordt het 
familiedrama van 30 januari 1931 in herinnering geroepen. De achtergrond is de uitgebreid in de publiciteit 
vermelde familiedrama's in 2006 en 2007, die bij de verteller van het verhaal Ton Rademaker herinneringen aan 
de rampzalige datum in 1931 opriepen. 
In het derde artikel De Leyen deel 7 vertelt Lies Haan-Beerends ons wat er gebeurde nadat in 1974 eindelijk het 
bestemmingsplan voot De Leyen door de gemeenteraad was goedgekeurd. Net als bij het eerste artikel valt op, 
hoe gecompliceerd de procedures waren en hoeveel overheidsinstanties hierbij betrokken waren. Uiteindelijk werd 
het bestemmingsplan na vijf (!) jaar in 1979 bij Koninklijk Besluit goedgekeurd. 

In het vierde artikel Elckerlyc/Renova beschouwt Koos Kolenbrander her in Bilthoven en De Bilt aanwezige werk 
van de architect Hendricus Theodorus Wijdeveld. Rénova aan de Maartensdijkseweg is het meest sprekende 
voorbeeld van het werk van deze veelzijdige man. Ook het nimmer gerealiseerde omwerp van een benzinestation 
aan de Soestdijkse weg, nu het Emmaplein, was van zijn hand. 
Het monument is deze keer Utrechtseweg 301, de langhuisboerderij Oost-Indiën. 
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HET VERHAAL VAN DE BILTSE DUINEN 
OF... HOE EEN BOSGEBIED VERLOREN DREIGT TE GAAN DOOR DE 

BOTSING TUSSEN GOLFASPIRATIES EN NATUURBESCHERMING 
John Bluemink en Peter van Puijenbroek 

Deel 1 

Dit verhaal gaat over golfers en natuurliefhebbers die tegenover elkaar stonden in hun streven de Biltse 
Duinen voor eigen doel te gebruiken. De gebeurtenissen spelen zich af tussen 1987 en 2007. De terugblik 
hierop toont hoe voorgenomen zaken onvoorspelbaar anders kunnen uitpakken. In dit eerste deel wordt 
het ontstaan van het golfpark De Biltse Duinen' beschreven en het streven naar uitbreiding in het aan
grenzend bosgebied. Deel 2 beschrijft hoe het de golfclub vergaat als zij het estafettestokje van het golfpark 
overneemt om de gewenste uitbreiding te realiseren. 

Ligging en ontstaan van de Biltse Duinen 
Het bos- en stuifzandgebied Biltse Duinen 
ligt op de noordflank van de Utrechtse 
Heuvelrug. Het is het restant van een uitgebreid 
stuifzandlandschap dat zich eerder uitstrekte 
van De Bilt tot aan Den Dolder. Het bosgebied 
dat nu nog die naam draagt, ligt aan de 
zuidkant van het chaletpark Bospark Bilthoven 
(voorheen camping de Biltse Duinen) en wordt 
begrensd door de Biltseweg aan de oostzijde 
en het fietspad, dat eerder de spoorbaan naar 
Zeist was, aan de zuidzijde. Aan de zuidzijde 
gaat het gebied van de Biltse Duinen over in 
bos met weilanden van de manege: het zgn. 
Molshoopbos. (De plattegrond vindt u op pag. 
114) 

Het landschap wordt door wandelaars 
ervaren als natuurlijk omdat alle 
aardkundige kenmerken uit het ontstaan als 
stuifzandlandschap zijn behouden en doordat 
menselijke bedrijvigheid de vorm niet meer 
heeft gewijzigd. Het gebied is uniek omdat 
alle ontwikkelingsstadia van de flora aanwezig 
zijn: van pioniervegetatie tot aan volgroeid bos. 
Met andere woorden, de gehele ontwikkeling 
van het stuifzandlandschap is hier nog af te 
lezen. Het is herkenbaar en daardoor educatief 
van grote waarde. Het ingewikkelde proces 
van wederzijdse beïnvloeding door de factoren 
bodem, reliëf, waterhuishouding, klimaat, flora 
en fauna is in de Biltse Duinen te zien en ter 
plekke uit te leggen. 
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De sierlijke aanleg van het natuurbad „De Biltse Duinen". 
(Foto Archief Historische Kring D' Oude School) 

Het natuurbad dat vooraf ging 
O p zaterdag 19 mei 1933 wordt door 

burgemeester H.P. Baron van der Borch tot 

Verwolde van Vorden nabij de Julianalaan in 

Bilthoven een nieuw zwembad geopend. Het 

Bilthovens natuurbad behoort tot de grootste en 

meest moderne zwembaden die Nederland dan 

telt. Er is sprake van een natuurlijke aanleg: de 

baden liggen als vijvers in een natuurpark. De 

bassins zijn omgeven door ruime zandstranden. 

O p mooie dagen komen 

duizenden bezoekers, 

soms hele schoolklassen 

tegelijk, per fiets, per 

trein en met de auto. De 

toestroom veroorzaakt op 

de Julianalaan een drukte 

van belang. 

Jarenlang heeft het 

natuurbad De Biltse 

Duinen veel bezoekers 

getrokken, maar in de jaren 

zeventig is er sprake van 

oplopende verliescijfers. 

In 1979 wordt uiteindelijk 

besloten tot sluiting over 

te gaan. In het seizoen 

1980 blijven de hekken 

gesloten. O p 29 september 

1983 wordt het bad aan de gemeente De Bilt 

verkocht voor 450.000 gulden. 

Via een oproep in de plaatselijke pers peilt 

de gemeente de belangstelling voor een ander 

gebruik. Freddy Hooghiemstra meldt zich als 

gegadigde omdat hij hier zijn kans ziet liggen 

een droom werkelijkheid te laten worden. In 

1985/1986 komt de gemeente tot de afspraak 

dat Freddy Hooghiemstra het vervallen 
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In 1996 worden de sierlijke bassins als brokstukken 
op een hoop gegooid om plaats te maken voor het 

golfpark. 
(Foto John Bluemink) 

zwembad zal laten slopen en dat hij de grond 
in erfpacht neemt om daarop een golfpark aan 
te leggen. 
Dit park is in eerste aanleg bedoeld 
om beginners wegwijs te maken in het 
golfspel. Het ontwerp voor de oefenbaan 
of 'driving range' is revolutionair en door 
hemzelf bedacht. Behalve de 'driving range' 
worden nog zes kleine 'holes' aangelegd. 
Daarnaast kan het park beschikken over een 
fitnessruimte, twee tennisbanen en een fraai 
clubhuis. Dit laatste is ingericht door Jan des 
Bouvrie. Een hooggelegen serre biedt een riant 

uitzicht op de golflinks. 

In zijn toespraak bij de opening van het 
park op zaterdag 26 september 1987 stelt 
Freddy Hooghiemstra de toegestroomde 
belangstellenden in kennis van zijn 
toekomstplannen, die niet beperkt zullen 
blijven tot het golfpark. Hij heeft reeds bij 
de gemeente een voorstel ingediend om in 
het aangrenzende bosgebied een volwaardige 
wedstrijdbaan aan te leggen met negen holes. 
Het geaccidenteerde terrein van de Biltse 
Duinen, met daarin twee zandverstuivingen, 

De sloop van het natuurbad „De Biltse Duinen'in 1986. 
(Foto John Bluemink) 

Het standpunt van deze foto komt overeen met dat in de voor
gaande opname (pag.107) van het natuurbad. 
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lijkt hem voor dat doel buitengewoon geschikt. 

Die mededeling valt bij de genodigden als God's 

woord in een ouderling, maar bij aanwezige 

buurtbewoners schiet dat in het verkeerde 

keelgat. 

Kiezen voor natuur als beste buur 
In een ingezonden briefin de BBC, met het 

opschrift Geen grazige groene golflinks in de 

Biltse Duinen, worden omwonenden door 

John Bluemink uitgedaagd om bij de gemeente 

bezwaar aan te tekenen tegen de uitbreiding. De 

reactie is veelbelovend. Tientallen briefkaarten 

en telefoontjes komen binnen, die in drie 

maanden aangroeien tot 950 schriftelijke 

reacties. Veel mensen bieden ook financiële 

steun of hun diensten aan, onder wie Marijke 

Schets namens de vereniging voor natuur en 

milieu educatie (het IVN) afdeling De Bilt. 

Al spoedig komt een actiegroep tot stand die 

bestaat uit: Peter van Puijenbroek, Jaap van der 

Schroeff, Jolanda de Graaf, Ans van Dijk, Mary 

Zaaijer en John Bluemink. De groep zal later 

gekend worden als de Vrienden van de Biltse 

Duinen. 

Freddy Hooghiemstra vindt alle opwinding 

om zijn plannen misplaatst en onbegrijpelijk. 

In een artikel in het UN, gedateerd 25 

november 1987, schrijft hij: „Ik zou werkelijk 

niet weten wie het niet eens zou kunnen zijn met 

mijn plannen. De gemeente krijgt namelijk een 

groot stuk natuurgebied, dat voor niets prima 

onderhouden wordt, op een presenteerblaadje. 

Zonder subsidie of andere steun. " 

v 

Het ontwerp uit 1988 voor de uitbreiding van het 
golfpark met een 9 holes goljhaan in de Biltse Duinen. 
(Bron: Golf Development International NV, Van Em-

pelen Van Aalderen BV, Grontmij NV) 

O p woensdag 30 december 1987 biedt Jaap 

van der Schroeff burgemeester Van Harinxma 

thoe Slooten namens de omwonenden 

een bezwaarschrift aan met reacties en 

handtekeningen. Het is een pleidooi om 
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de Biltse Duinen in de natuurlijke staat te 

behouden. Zij stellen voor om met vrijwilligers 

(lees de 'Vrienden van de Biltse Duinen') een 

bestaand onderhoudsplan uit te voeren dat in 

1987 is opgesteld door Maarten Baars van het 

Stichts Landschapsbeheer. 

De gemeenteraad vraagt de 

Stichtse Milieu Federatie, het 

Stichts Landschapsbeheer 

en het Utrechts Landschap 

om een gezamenlijk advies. 

De organisaties spreken met 

sympathie over het voorstel voor 

onderhoud, dat hun voorkeur zou 

verdienen, maar hebben reserves 

ten aanzien van de mogelijkheid 

om vrijwilligers duurzaam in te 

zetten en daarom beschouwen zij 

een golfbaan als een 'next best' 

alternatief. 

Freddy Hooghiemstra (1931-
1990) initiatiefnemer en ook 
de eerste eigenaar!exploitant 
van het golfpark „De Biltse 
Duinen". 

Natuur beleven is emotie 

Blijkens discussies in de pers en in de 

gemeenteraad verschillen golfspelers en 

natuurbeschermers fundamenteel in hun 

opvattingen over wat 'natuurlijk' genoemd 

wordt. Beschouwen de Vrienden de Biltse 

Duinen als een kenmerkend en daarom 

waardevol stuifzandlandschap, Freddy 

Hooghiemstra spreekt over de Biltse Duinen 

als was het een verwaarloosd en verloederd 

bosgebied. Hij zegt dat zijn plan het 

landschap slechts zal verrijken. Bij de tweede 

bijeenkomst van de gemeenteraad heeft Freddy 

Hooghiemstra mevrouw M.A. Rico 

Consuelo-Knoppe uitgenodigd, die 

als lerares biologie verbonden is aan 

de Werkplaats Kindergemeenschap. 

Zij moet de gemeenteraad overtuigen 

dat het s tandpunt van de Vrienden 

geen hout snijdt. Mevrouw Consuelo 

houdt een gloedvol pleidooi ten 

gunste van uitbreiding. Zij zegt dat: 

„er voor vogels en kleine zoogdieren 

weer leefmogelijkheden komen. Het is 

bekend, en door onderzoek in Engeland 

ook bevestigd, dat golfsport ten goede 

komt aan de fauna. Het is immers een 

stille sport: zwijgen is verplicht als een 

ander zijn bal slaat. " Nadat zij deze 

bal geslagen heeft, vallen niet alleen 

de raadsleden, maar ook de Vrienden even stil. 

O p voorstel van het college - wethouder 

Gerrit Bos (PvdA) uitgezonderd - neemt 

de gemeenteraad op 21 december 1989 het 

besluit om via een artikel 19 procedure de 
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bestemming van de Biltse Duinen toch te 
wijzigen. De artikel 19 procedure is de snellere 
manier waarmee met de aanleg begonnen 
kan worden voordat de bezwaren bij de Raad 
van State behandeld worden. Twee leden van 
de W D fractie, mevrouw Idzerda-Schut en 
mevrouw Lagendijk-Gaillard, kiezen voor een 
normale procedure. Dat betekent dat zes leden 
van de W D , zes leden van het CDA en de 
eenmansfractie van PCC vóór stemmen. PvdA, 
D66 en Prop hebben samen met de twee W D 
leden slechts 10 stemmen tegen en dit is één 
stem te weinig. 

De Vrienden vechten de keuze voor een verkorte 
procedure aan. Daarbij beroepen zij zich op 
het standpunt van de provincie (zie Notitie, 
Golfbanen in de provincie Utrecht 1989), dat 
luidt: „Een verkorte procedure voor toepassing van 
artikel 19 kan alleen worden aanvaard indien 
de urgentie daartoe is aangetoond en geen grote 

in het geding zijn. " 

Het getij keert 
De krantenknipsels uit 1990 laten het verloop 
zien. De zaak krijgt een onverwachte wending 
om vervolgens betreurenswaardig af te lopen. 
Op donderdag 30 augustus 1990 verschijnt 
in het Utrechts Nieuwsblad het bericht: 
Negatief advies aanleg golfbaan op Biltse Duinen. 

Volgens de krant heeft de dienst Landschap, 
Natuurbeheer en Openluchtrecreatie (LNO) 
van het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Visserij (LNV) de gemeente de waarschuwing 
gegeven dat de aanleg van de golfbaan 
ongewenst is. De afwijzing is ondertekend door 
ir. Wassenaar directeur LNO in de provincie 
Utrecht en de motivering luidt als volgt: 
„ (i) de recreatieve waarde die de gemeente aan het 
terrein wil geven is niet in overeenstemming met de 
natuurwaarden die de Biltse Duinen hebben; (ii). 
voor het verdwijnen van 11,4 ha multifunctioneel 
bos is geen garantie voor compensatie geboden; 
(Ui) door de aanleg wordt de bodemstructuur 
aangetast; ((iv) alternatieven zijn onvoldoende 
onderzocht; en (v) het argument van zwaar 
wegend maatschappelijk belang ontbreekt!' 

Freddy Hooghiemstra is verbaasd en 
verontwaardigd tegelijk! Hij vindt dat de vraag 
naar de mate van maatschappelijk belang 
niet aan LNO ter beoordeling is, maar aan 
de gemeente De Bilt. Hij spreekt van een 
vooringenomen en negatief standpunt, omdat 
LNO ook heeft verklaard in beroep te gaan bij 
de rechter wanneer zij geen gelijk krijgt van de 
gemeente. 

Op voorstel van de Vrienden verklaart 

111 



Het verhaal van De Biltse Duinen 

bodemkundige ir. Guus Loch aan de 
raad, dat de aanleg van een golfbaan in de 
Biltse Duinen een groot risico betekent 
voor de drinkwatervoorziening, omdat 
bestrijdingsmiddelen en meststoffen hier 
ter plaatse gemakkelijk uitspoelen naar 
het grondwater. Dit argument leidt tot 
verontrusting onder een breed publiek. 

Korte tijd later, op 21 oktober 1990, wordt 
Freddy Hooghiemstra onwel bij een partijtje 
golf op de Rijswijkse golfbaan. Hij overlijdt 
vermoedelijk aan een hartstilstand. Niet alleen 
medestanders, ook tegenstanders zijn geschokt. 
Freddy Hooghiemstra had zich niet alleen 
laten kennen als gedreven promotor van meer 
golffaciliteiten, maar ook als een sportieve en 
charismatische persoonlijkheid. Waarschijnlijk 
heeft hij zijn mogelijkheden overschat en 
is de dreiging van een schipbreuk van zijn 
golfplannen, dan wel de financiële gevolgen 
ervan, hem noodlottig geworden. 

Het onverwachte vervolg 
Het streven om het golfpark uit te breiden 
lijkt met het overlijden van Freddy 
Hooghiemstra van de baan te zijn. De Vrienden 
veronderstellen dat bij het verscheiden van 
de indiener het verzoek tot uitbreiding van 

Hooghiemstra 
overleden 

BILTHOVEN — Op 59-jarige 
leeftijd Is gistermiddag de oud-
hockeyinternational Freddie 
Hooghiemstra uit Bilthoven 
overleden. Tijdens een partijtje 
golf op de Rijswijkse golfbaan 
werd hij onwel en overleed ver
moedelijk aan een hartstilstand. 
Hooghiemstra speelde van 1950 
tot 1960 tophockey bij Voordaan 
en SCHC als midvoor en rechts
buiten. Hij kwam 43 keer uit 
voor de nationale hockeyploeg 
en zat in de Olympische ploegen 
voor Melbourne (1956) en Rome 
(1960). 
Van SCHC was luj erelid. In 

Bilthoven richtte hij de golfclub 
De Biltse Duinen op, waar hij de 
grootste kunststof driving-range 
van Europa heeft aangelegd. In 
het dagelijkse leven was Wj di
recteur van de Biltse koffle-au-
tomatenfirma Europe Automa
tic. Hooghiemstra laat twee 
dochters na. 

Persbericht naar aanleiding van het overlijden van 
Freddy Hooghiemstra (Bron: Utrechts Nieuwsblad 

3 oktober 1990). 
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tafel is. Maar dat pakt anders uit. B. en W. zijn 

niet overtuigd van de argumenten die door 

de dienst van L N O te berde zijn gebracht. 

Echter, de kritische kanttekeningen die van 

verschillende kanten zijn ontvangen, zijn voor 

het college weinig geruststellend. Het lijkt reëel 

te verwachten dat Gedeputeerde Staten en/of 

de Kroon hun goedkeuring zullen onthouden. 

Het college schort het voorbereidingsbesluit op 

en stelt de raad voor om eerst nog een externe 

deskundige te raadplegen, alvorens een definitief 

besluit te nemen. Na enig geharrewar over 

het doel van de raadpleging, alsook over de 

formulering van de opdracht, stemt de raad 

in. Het rapport zal alle argumenten voor en 

tegen afwegen en een antwoord moeten geven 

op de vraag of de uitbreiding toelaatbaar is. De 

beantwoording wordt in handen gegeven van de 

Stichting Toegepaste Landschapsecologie (STL ) 

in Nijmegen. 

In september 1991 komt het rapport 

beschikbaar, dat is opgesteld door mevrouw drs. 

M.J. D u m o n t onder de titel : Second Opinion 

uitbreiding de Biltse Duinen. Het rapport 

logenstraft alle argumenten van de gemeente 

die eerder zijn gebruikt om het bezwaarschrift 

van de Vrienden af te wijzen. De conclusie 

van het rapport luidt - samengevat - als volgt:: 

,yALles beschouwend leidt de uitbreiding van de 

golfbaan de Biltse Duinen tot een onaanvaardbare 

aantasting van het stuiflandschap ter plekke en tot 

een verhoogd risico voor de waterwinning. " 

O p donderdag 24 oktober 1991 bespreekt de 

raadscommissie voor advies het STL rapport. 

Na kennis te hebben genomen van het gevraagd 

extern advies, concludeert de gemeente dat 

medewerking aan het totstandkomen van een 

nieuwe golfbaan juridisch niet haalbaar is. 

Besloten wordt om verdergaande medewerking 

aan een aanlegvergunning af te wijzen. De 

uitbreiding lijkt daarmee een gesloten boek. 

D e Vrienden moeten de dag niet prijzen 
voordat het avond is 
N u een definitieve afwijzing van het plan 

van wijlen Freddy Hooghiemstra een feit is 

dringt de vraag zich op wat te doen met de 

natuur in de Biltse Duinen. De Vrienden 

bepleiten opnieuw onderhoud van de 

natuur met vrijwilligers onder leiding van de 

stichting Stichts Landschapsbeheer. Echter, 

de busmaatschappij Centraal Nederland wil 

pertinent niet met de Vrienden in zee. 

Bewoners aan de Bosuillaan met een tuin die 

grenst aan de Biltse Duinen maken gebruik van 

de impasse. O p aandringen van bewoner Peek 

blijkt de busmaatschappij bereid om aan de 
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Plattegrond met de ligging van de „De Biltse Duinen" en de „Molshoop" nabij de woonwijk Bilthoven Centrum II. 

bewoners grond te verkopen voor de uitbreiding 

van hun tuin. In het koopcontract wordt 

wel een boeteclausule van 500.000 gulden 

opgenomen met de bepaling dat deze bewoners 

voortaan geen bezwaar zullen aantekenen 

tegen de aanleg van een golfbaan. Zo raken de 

Vrienden hier enige medestanders kwijt. 

Als gevolg van het overlijden van Freddy 

Hooghiemstra komt de financiële situatie 

van het golfpark boven tafel. Het 'Golfpark 

de Biltse Duinen b.v.' en de 'Horeca de Biltse 

Duinen b.v.' zijn twee dochterondernemingen 

van het bedrijf 'Europe Automatic b.v.' waarvan 

Hooghiemstra de directeur/eigenaar was. Het 
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blijkt dat het golfpark alsmede de horeca geheel 

zijn gefinancierd met het werkkapitaal van zijn 

hoofdbedrijf en zwaar verliesgevend zijn. Medio 

september 1991 wordt deze vennootschap 

verkocht aan een consortium met nieuwe 

aandeelhouders. Woordvoerder ir. J. Vos noemt 

het golfpark een passie van Hooghiemstra, 

waarvoor een onvolkomen financiële basis 

bestond. Het nieuwe management zegt nu 

prioriteit te gaan geven aan een commercieel 

meer gezonde exploitatie van het park. De 

golfclub ( G & C C de Biltse Duinen) dient het 

golfpark 'de Biltse Duinen' daarvoor meer 

armslag te geven. Beide komen overeen dat de 

golfclub het voortouw neemt bij het streven 

naar uitbreiding. 

De hachelijke situatie van het golfpark mag 

dan niet de drijfveer zijn om het natuurgebied 

alsnog aan te tasten, maar volgens ir. Vos 

versterken de financiële problemen van het 

park de noodzaak om uit te breiden. Daarom 

stellen golfbaanexploitant en golfclub samen 

voor om de 6 kleine holes op het huidige park 

te vervangen door 3 volwaardige; en om 6 

volwaardige holes (totale lengte ca. 

2500 m) aan te leggen aan de buitenkant van 

de zandverstuiving. Dit is dan het tweede plan. 

O m de Vrienden over de streep te trekken 

stelt hij voor de waardevolle bestanddelen 

van het gebied te laten onderhouden onder 

verantwoordelijkheid van het golfpark. Nu de 

golfclub bij het streven naar uitbreiding het 

initiatief heeft overgenomen van het golfpark, 

verklaart de voorzitter van de golfclub mr. 

C.Q. van Daalen tegenover de pers dat hij het 

volste vertrouwen heeft in het verkrijgen van 

goedkeuring van dit voorstel. 

De Vrienden vinden de financiële positie van 

het park te zwak en daarmee ook de basis van 

het voorstel. Bovendien betwijfelen ze sterk of 

bosbeheer toevertrouwd kan worden aan een 

'greenkeeper' die een golfpark onderhoudt. 

Met verwijzing naar de uitkomst van het 

rapport Second Opinion besluit het college 

van burgemeester en wethouders om niet in te 

stemmen met dit plan. Maar, „a golfer is not a 

poor mouse that has but one hole to creep out". 

N u het getij verloopt verzet de golfclub de 
bakens 
Als 1991 overgaat in 1992 blijkt dat de 

aandacht wordt verplaatst van de Biltse Duinen 

naar het bosgebied dat grenst aan de zuidkant 

van de Biltse Duinen. Het heet in de volksmond 

de Molshoop. Samen met het Panbos en het 

landgoed Noord Houdringe - die beide grenzen 
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aan het bosgebied van Beerschoten — maken 

deze gebieden deel uit van het oorspronkelijke 

stuifzandlandschap. Ook het bosgebied de Biltse 

Duinen hoort daarbij. De Molshoop is ook de 

naam van de manege waar de paarden van de 

bereden politie worden getraind. 

In 1992 wordt het voornemen bekend om het 

trainingscentrum voor paarden van de bereden 

politie te verplaatsen naar Nunspeet. In het 

Molshoopbos liggen enkele paardenweides die 

bij de manege horen en die dus een agrarische 

bestemming hebben. Domeinen plaatst grond 

en opstallen in de verkoop. Gebruikelijk is dat 

de gemeente het recht van eerste gegadigde kan 

doen gelden wanneer Domeinen rijkseigendom 

in de verkoop brengt. De gemeente besluit 

gebruik te maken van dit recht om de 

particuliere manege van de heer Geertsen in 

Bilthoven te verplaatsen. Dit bedrijf kan op 

de bestaande locatie in Bilthoven niet blijven 

vanwege de milieuwetgeving (Wet Ammoniak 

Veehouderij). Dat biedt de golfclub een nieuwe 

kans om uit te breiden. Niet alleen zullen grond 

en opstallen worden verkocht aan Geertsen, 

maar als slechts 1,7 ha weiland toevallen aan 

de manege zal de golfclub 2,7 ha via een ABC 

transactie kunnen overnemen van de gemeente 

De Bilt (domeinen = partij A , gemeente = 

partij B en de golfclub = partij C). O m d a t 

deze hoeveelheid grond niet toereikend is voor 

een golfbaan heeft de golfclub haar vizier ook 

gericht op 18,6 ha bos dat rond de weilanden 

ligt. Dit zgn. Molshoopbos is in particulier bezit 

als een onverdeelde boedel van twee dames. 

Van politiek zakt je broek soms af 
In september 1992 wordt het derde plan van 

uitbreiding bekend. De golfclub gaat ervanuit 

dat het Molshoopbos kan worden aangekocht. 

De Vrienden reageren verbouwereerd als zij 

kennis nemen van dit voorstel. Immers, voor 

de uitbreiding zal niet alleen 18,6 ha van de 

Molshoop worden gebruikt, maar om het 

golfpark via een enkele hole te verbinden met 

het plangebied, blijkt ook een strook van 2,1 

ha van de Biltse Duinen nodig te zijn. Tot h u n 

ongeloof verklaart verantwoordelijk wethouder 

Van Eijken dat het college niet bij voorbaat 

negatief oordeelt over deze mogelijkheid. Let 

wel: de wethouder verklaart zich bereid te 

spreken over een voornemen tot uitbreiding, 

waarvoor de benodigde grond (nog) niet ter 

beschikking van de golfclub staat. Als dit 

voorstel in de gemeenteraad ter tafel komt, 

verklaart Kees van Leeuwen — als insprekend 

voorzitter - dat de Vrienden geen begrip 

kunnen opbrengen voor het s tandpunt van de 
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gemeente. Immers nu 2,7 ha paardenweide in 
de verkoop komt, is de gemeente bereid om 
46 ha waardevolle natuur te versnipperen. Dat 
gaat in tegen de eerder gemaakte afspraak dat 
de natuurwaarden van de Biltse Duinen niet 
aangetast zullen worden. 

Het IVN (afd. De Bilt), de Vogelwacht De Bilt, 
en de Koninklijke Natuurhistorische Vereniging 
(afdeling Utrecht) sturen op 19 januari 1993 
een brandbrief naar directeur ir. K. Wassenaar 
van de Dienst LNO. In de brief uiten zij hun 
zorg over deze ontwikkeling. Hun bezwaren 
zijn principieel. Het plan strookt immers 
niet met het Nationaal Natuurbeleidsplan 
(NBP), met het Landschapsplan De Bilt én 
met de opstelling van de gemeente, gelet 
op STL-rapport Second Opinion. Zij zijn 
ook onzeker over de aard en omvang van 
bomenkap, grondverzet, en openbare toegang 
en verwijzen bovendien naar de 'Notitie 
golfsport in de provincie Utrecht' uit 1989. 
Daarin staat dat om speltechnische redenen en 
om exploitatie goed mogelijk te maken, een 
negen holes golfbaan uitbreidbaar moet zijn 
naar 18 holes. Met andere woorden: het is te 
verwachten dat een goedgekeurde negen holes 
baan de voorloper zal zijn van een 18-holes 
wedstrijdbaan. 

Gegeven het feit dat de golfclub de benodigde 
grond nog moet verwerven, oordeelt de 
gemeente in tweede instantie dat zij over dit 
derde plan eerst dan kan besluiten, als de 
golfclub aantoont dat zij daadwerkelijk over alle 
grond van het plangebied beschikt. Achteraf 
blijkt dat de politieke besluitvorming bijgevolg 
wordt uitgesteld tot 1999. Hoe de verwerving 
van de grond in de Molshoop tussen 1993 tot 
1999 verloopt, wordt in een volgend nummer 
uiteengezet. 

Samenvatting van deel 1 
Bijna een halve eeuw is het bosbad de Biltse Duinen een 
favoriet openlucht zwembad geweest. Als het zwembad 
in 1980 moet sluiten wordt het terrein door de gemeente 
verpacht aan Freddy Hooghiemstra voor de aanleg van 
een golfpark. Direct bij de opening is er sprake van verder 
gaande uitbreiding in het achterliggend bosgebied van de 
Biltse Duinen. Dat leidt tot een belangenstrijd tussen golfers 
enerzijds, (verenigd in de Golfen Country Club De Biltse 
Duinen) en anderzijds omwonenden (verenigd in Vrienden 
van de Biltse Duinen). Diverse deskundigen worden 
benaderd en ook worden adviezen van externe organisaties 
gevraagd, maar dat leidt niet tot eenduidige uitspraken. Drie 
natuurorganisaties beschouwen de golfbaan als een 'next best' 
bestemming. Over die uitleg van de uitkomsten wordt in 
de gemeenteraad uitvoerig gedebatteerd. Uiteindelijk komt 
er geen uitbreiding van het golfpark in de Biltse Duinen. 
Met hulp van de gemeente en de aankoop van grond in de 
Molshoop krijgt de golfclub een alternatieve mogelijkheid om 
de gewenste uitbreiding te realiseren. Hoe het dan verder gaat 
kunt u in een volgend nummer lezen. 
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DRIEVOUDIGE MOORD TE BIITHOVEN 
Opgetekend door Sietse Hamstra en Ard Barendsen 

Ton Rademaker vertelt op 21 maart 2007 over een drievoudige moord in Bilthoven op 30 januari 1931 
en wat hij van dichtbij heeft meegemaakt als zevenjarige jongen. De verschillende familiedrama's van de 
laatste maanden van het jaar 2006 en de eerste van 2007 hebben de onderstaande herinnering bij hem 
opgeroepen. 

Tegenover ons huis woonde de heer Soeparwi 
met zijn echtgenote, hun twee zoontjes en hun 
uit Nederlands Indië meegebrachte bediende 
Sono. De heer Soeparwi was een uitstekend 
gouvernementsambtenaar en uitverkoren om 
met overheidssteun diergeneeskunde te studeren 
in Utrecht. Hij studeerde begin 1931 af en 
zou met zijn gezin in de zomermaanden naar 
Nederlands Indië terugkeren. 

Toen ik uit school kwam hoorde ik op de 
Bilderdijklaan dat enkele loopjongens van 
verschillende winkels elkaar vertelden, dat er een 
drievoudige moord ontdekt was in een straat in 
Plan Vogelzang, waar ik woonde en ik holde dus 
naar huis. De straat was afgezet en ik slaagde er 
in om via de achterburen en over de schutting 
klimmende, thuis te komen, waar ik mijn 
moeder snikkend op de bank aantrof. Hoewel 
het winter was stonden de openslaande 
kamerdeuren naar de tuin wagenwijd open. 

In de ochtenduren hadden twee leveranciers 
op verschillende tijdstippen bij de overburen 
aangebeld, maar er werd niet opengedaan. 
Later bleek dit door een andere bewoner van 
de straat gezien te zijn en omdat men dacht dat 
de familie naar Utrecht was in verband met het 
afstuderen van de heer Soeparwi, heeft dit geen 
onrust gezaaid. Toen deze echter in de middag 
thuis kwam en er niet opengedaan werd, kwam 
hij bij mijn ouders vragen of wij er iets van 
wisten dat er niemand thuis zou zijn. Aangezien 
ook de keukendeur afgesloten bleek en er een 
duidelijke gaslucht hing belde mijn nichtje 
Tonia een loodgieter om naar het slot te komen 
kijken en verwittigde zij ook de politie. Na met 
de hulp van de loodgieter de deur geforceerd te 
hebben, trof Soeparwi in de keuken de 20-jarige 
bediende Sono aan, gewond, schuimbekkend 
en in bewusteloze toestand op de grond 
liggend. Na het dichtdraaien van de gaskraan 
(de gasslang van het fornuis was losgekoppeld) 
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trof hij op de eerste verdieping zijn echtgenote 

en beide zoontjes aan, allen levenloos. Zij 

bleken alledrie door de bediende vermoord te 

zijn door het doorsnijden van hun kelen. Een 

waar bloedbad had hij aangericht, waarna hij 

gepoogd heeft zichzelf van het leven te beroven. 

Men trof een afgesneden schommeltouw aan en 

een mes, dat naar zijn latere verklaring te bot 

was om zich ermee van kant te maken, maar wel 

goed genoeg om zichzelf stevig te verwonden. 

Daarna heeft hij de gasslang losgemaakt en 

in zijn mond gedaan. Nadat hij bewusteloos 

geraakt was, is de slang uit zijn mond geschoten, 

zodat zijn zelfmoordpoging mislukte. Sono is 

snel naar een van de ziekenhuizen in Utrecht 

overgebracht. Volgens een krantenartikel in Het 

Vaderland van 11 februari 1931 is hij diezelfde 

dag uit het ziekenhuis ontslagen en overgebracht 

naar het huis van bewaring te Utrecht. 

Doordat mijn ouders een brandstoffenhandel 

dreven, beschikten zij over een van de weinige 

telefoonaansluitingen in de straat. In korte 

tijd waren de veldwachter, de burgemeester en 

dokter van Dam aanwezig, maar zij konden 

voor de slachtoffers niets meer betekenen. Nadat 

de straat later weer vrijgegeven was, hebben 

de nodige verslaggevers bij ons thuis naar hun 

redacties gebeld zodat in de ochtendbladen van 

de 3 Ie januari uitgebreid verslag gedaan werd 

van deze dramatische gebeurtenis. 

Volgens de heer Soeparwi zou er geen enkele 

aanwijsbare aanleiding geweest zijn voor deze 

amok. Sono verklaarde dat hij tot zijn daad 

gekomen was door het feit. dat mevrouw 

Soeparwi opgehouden was hem les te geven in 

de Nederlandse taal, die hij graag beter wilde 

leren spreken. 

O p 5 februari 1931 zijn mevrouw Soeparwi 

(28 jaar) en de zoontjes (3 en 4 jaar) - tijdelijk 

- op de algemene begraafplaats aan de Ie 

Brandenburgerweg in Bilthoven begraven. 

Hierbij werd het woord gevoerd door 

burgemeester H.P. baron van der Borch tot 

Verwolde van Vorden. 

Een paar honderd mensen, onder wie ook velen 

uit Indië, betoonden tijdens een sneeuwbui hun 

laatste eer. 

O p 7 april 1931 diende voor de Utrechtse 

rechtbank de zaak tegen de 20-jarige Sono, 

die in de buurt bekend stond als zeer 

vriendelijk, rustig en behulpzaam. Er werd een 

gevangenisstraf van 20 jaar geëist. 

Het vonnis luidde 12 jaar gevangenisstraf, tegen 

welk vonnis zowel het Openbaar Ministerie 

als Sono beroep aantekende. O p 18 juni 

eiste het O M voor het Hof te Amsterdam 
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eveneens een gevangenisstraf van 12 jaar. So no 
werd bijgestaan door mr. EJ. Dommering te 
Amsterdam. 
Op 3 januari 1932 vertrok het stoomschip 
Marnix van St. Aldegonde van Amsterdam naar 
Batavia met aan boord de heer Soeparwi en de 
in loden kisten verpakte stoffelijke overschotten 
van zijn vrouw en zijn twee zonen. 

Over of van, zowel de heer Soeparwi als Sono 
heb ik nooit meer iets vernomen. Ik herinner 
mij wel dat ik gedurende een aantal weken 

na deze gebeurtenis niet alleen meer naar bed 
durfde en mijn moeder, die op 7 februari 
van mijn zusje beviel, mee naar boven moest 
en bij mij bleef zitten tot ik in slaap viel. U 
begrijpt dat deze gebeurtenis in de buurt nog 
lang onderwerp van gesprek is geweest. En ik 
herinner mij, dat ik gehoord heb dat Sono nog 
voor de Tweede Wereldoorlog vrij gelaten zou 
zijn. 

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 

DE LEYEN, DEEL 7 
Lies Haan-Beerends 

In deel 5 verhaalde ik de perikelen die zich 
tijdens de raadsvergadering van 27 juni 1974 
voordeden. Na een zeer lange vergadering werd 
uiteindelijk door de raad het Bestemmingsplan 
De Leyen 1974 goedgekeurd. 
In deel 6 heb ik u verteld over de 
bouwactiviteiten in de Leyen in de periode 

1974-1977. 
In deze aflevering zal ik u vertellen wat zich 
afspeelde voordat dit bestemmingsplan officieel 
van kracht werd. 
Het college van B. en W. van De Bilt zond 30 
september 1974 een brief met diverse bijlagen 

aan Gedeputeerde Staten van Utrecht. Die 
brief had als onderwerp het besluit van de 
Biltse gemeenteraad betreffende de Leyen. 
Gedeputeerde Staten lieten in hun brief van 
12 maart 1975 weten dat het onderzoek 
in zake het desbetreffende raadsbesluit nog 
niet zover was gevorderd, dat er een besluit 
genomen kon worden. De beslissing werd zes 
maanden verdaagd. Bij de provincie waren 
veel bezwaarschriften binnengekomen naar 
aanleiding van het bestemmingsplan. 
In een brief van 30 juli 1975 deelden 
Gedeputeerde Staten aan B. en W. mee 
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dat, diegenen die bezwaarschriften hadden 

ingediend, uitgenodigd werden om maandag 

1 september 1975 naar het Provinciehuis te 

komen. Er zou een openbare vergadering 

worden gehouden, waarbij men de mogelijkheid 

kreeg de bezwaren nader toe te lichten. Het 

college van B. en W. werd uitgenodigd daarbij 

aanwezig te zijn, 

zodat men het eigen 

standpunt kon 

verduidelijken. Verder 

werden uitgenodigd 

de werkgroep 

Milieubeheer 

Maartensdijk, de 

stichting Stichtse 

Milieufederatie 

uit Doorn, de 

stichting Groenekans 

Landschap uit 

Groenekan, de afdeling 

Bilthoven van de 

Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, 

de hoofdingenieur-directeur voor de 

Landinrichting in de provincie Utrecht en 

diverse andere instellingen en particulieren. 

Burgemeester mr. A.A. Goldberg en de 

heren J. Schoonderbeek (gemeentesecretaris) 

Iepenlaan 1-47. Bejaardenwoningen. 

(Foto Hans Haan 2006) 

en J. Hoornaar (chef afdeling Planologie 

en Openbare Werken) woonden bedoelde 

vergadering namens de gemeente bij. Tijdens 

de vergadering werd het standpunt van het 

Biltse gemeentebestuur uiteengezet. Er was 

in de gemeente nog steeds een grote behoefte 

aan woonruimte, ook premie-koopwoningen. 

Er waren zeer 

veel gegadigden 

voor de geplande 

165 premie-
r 

koopwoningen 

in de Leyen. 

Aangehaald 

werd dat op de 

hoorzitting van 

23 mei 1975 

betreffende het 

bestemmingsplan 

Jan Steenlaan al 

geconcludeerd 

was, dat het 

realiseren van 900 woningen tot en met 

1980 nauwelijks voldoende was om in de 

woningbehoefte van Biltse woningzoekenden 

te voorzien. Als er slechts 900 woningen 

zouden mogen worden gebouwd (waarbij de 

271 al gebouwde woningen in de Leyen waren 

inbegrepen), dan zou dat betekenen dat er in 
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het plan Jan Steenlaan tot 1980 geen enkele 

woningbouw zou kunnen plaatsvinden. Het 

bestemmingsplan Jan Steenlaan was echter op 

25 juni 1975 gedeeltelijk goedgekeurd. Er was 

toestemming verleend om 57 premiewoningen 

en een eerste kwantum van 60 woningen in de 

vrije sector te realiseren. Het door de gemeente 

ingediende plan p*^ 

had echter maar 

gedeeltelijke 

goedkeuring 

verkregen van 

Gedeputeerde 

Staten. Er 

mochten 

maximaal 60 

woningen per jaar 

in de vrije sector 

worden gebouwd, 

dit gezien het 

inwonertal van 

De Bilt en de 

sociale gelaagdheid 

van de Biltse 

bevolking. B. en W. waren het eens met die 

zienswijze, maar het betekende huns inziens 

ook dat de behoefte aan sociale woningbouw 

afzonderlijk benaderd diende te worden. 

De Provinciale Planologische Commissie (PPC) 

Prunuslaan voorheen Rietveldlaan. Atelierwoningen. 

(Foto Hans Haan 2006) 

had zich betreffende de Leyen akkoord verklaard 

om gefaseerd maximaal 225 woningen per 

twee jaar te realiseren. Volgens de provinciale 

commissie was de noodzaak van bouwen in 

het noordwestelijk deel van de Leyen door de 

gemeente niet voldoende aangetoond. O o k was 

de Biltse gemeenteraad volgens de commissie 

niet unaniem 

overtuigd dat 

bebouwing van het 

noordwestelijke 

deel gewenst was. 

Tevens vond de 

commissie enkele 

uitgangspunten te 

vaag, bijvoorbeeld 

voor wat betrof 

de vermelde 

aantallen te 

bouwen woningen 

ten behoeve van 

sanering, daling 

van de gemiddelde 

woningbezetting 

en het aanhouden van een woningreserve. 

De commissie zou dan ook adviseren 

om goedkeuring te onthouden aan het 

noordwestelijk plandeel, evenals aan een klein 

deel gelegen aan de westelijke kant van het 
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bestemmingsplan De Leyen 1974. 

De burgemeester weerlegde de gemaakte 

bezwaren. Ook de Biltse gemeenteraad wilde 

het bosgebied, gelegen in het noordwestelijk 

deel, zoveel en zolang mogelijk sparen. De 

burgemeester verzocht dan ook met klem 

het gehele plan goed te keuren, vooral gezien 

het feit dat er in de Leyen voor 9 0 % sociale 

woningbouw gerealiseerd zou worden. 

Bovendien zou er telkens een kritische analyse 

betreffende de woningbehoefte worden 

opgesteld. Wat de bij de provincie ingediende 

bezwaarschriften betrof, merkte hij op dat 

die inhoudelijk grotendeels overeenstemden 

met de bezwaarschriften die bij de raad waren 

binnengekomen. Ten aanzien van die bezwaren 

bleef het standpunt van De Bilt ongewijzigd. 

Men achtte de bezwaren ongegrond. 

Gedeputeerde Staten volgden echter het 

advies van bovengenoemde commissie. Zij 

zonden op 1 oktober 1975 een brief aan het 

college van B. en W. waarin vermeld stond dat 

het bestemmingsplan De Leyen 1974 maar 

gedeeltelijk was goedgekeurd. 

In een brief van B. enW., gedateerd 11 

november 1975, gericht aan de Biltse 

gemeenteraad, staat het volgende geschreven: 

„.. .Afgezien van enige gedeelten uit de bij het 

plan behorende voorschriften is goedkeuring 

onthouden aan het gebied (ca. 5 ha), ten 

aanzien waarvan in de voorschriften is bepaald, 

dat ons college niet tot uitwerking overgaat 

dan na daartoe verkregen machtiging van de 

raad. Nu uw raad door het maken van dit 

voorbehoud te kennen heeft gegeven, dat het 

op dit moment nog niet geheel zeker is of 

het bewuste plangedeelte voor bebouwing in 

aanmerking zal komen, zijn er naar het oordeel 

van Gedeputeerde Staten thans onvoldoende 

redenen aanwezig om daar de woningbouw 

te laten prevaleren boven het behoud van de 

landschappelijke en natuurwetenschappelijke 

waarden. Bovendien zijn Gedeputeerden 

Staten de mening toegedaan, dat de bepaling 

in de planvoorschriften, waarbij de opdracht 

tot uitwerking wordt gebonden aan een 

voorafgaande machtiging van de raad, om 

formeel-juridische redenen niet kan worden 

gehandhaafd. . . .Door het onthouden van 

goedkeuring aan bedoeld plangedeelte zijn 

Gedeputeerde Staten tevens tot op zekere 

hoogte tegemoet gekomen aan de door de 

Werkgroep De Leyen ingediende bezwaren, 

hetgeen heeft geresulteerd in een gedeeltelijke 

gegrondverklaring van het bezwaarschrift." 

De Werkgroep de Leyen had Gedeputeerde 

Staten per brief van 9 mei 1974 verzocht om de 
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argumenten van de gemeenteraad betreffende 
de bezwaren van de werkgroep tegen de vrije 
sectorbouw in het plan Jan Steenlaan 1973 
niet ontvankelijk te verklaren. De werkgroep 
zou liever een totaalplan opstellen, een plan 
betreffende de Leyen én de Jan Steenlaan. In 
een dergelijk totaalplan zou de verhouding 
40% woningwet-, 40% premie- en 20% vrije 
sector bouw aangehouden moeten worden. 
Als men nu de twee plannen bekeek dan 
werden die percentages voor het hele gebied 
niet gehaald, daar er in het plan Jan Steenlaan 
geen woningwetbouw gerealiseerd zou worden. 
Voor eerder bedoelde hoorzitting van 23 mei 
1975 had de werkgroep wederom een pleitnota 
geschreven, waarin de bezwaren werden 
uiteengezet. 

B. en W. waren, zoals blijkt uit hun brief van 
11 november 1975, de mening toegedaan 
dat men het besluit van Gedeputeerde 
Staten tot een gedeeltelijke goedkeuring van 
het bestemmingsplan De Leyen 1974 voor 
kennisgeving diende aan te nemen. Men zou 
het door de gedeputeerden genomen besluit niet 
aanvechten. 

Op 4 december 1975 vaardigde burgemeester 
Goldberg een openbare kennisgeving uit, waarin 

het besluit van Gedeputeerde Staten werd 
uiteengezet. Het besluit kwam, samen met het 
bestemmingsplan De Leyen 1974, met ingang 
van 5 december 1975 ter inzage te liggen. 
Gedurende een maand kon tegen de beslissing 
van Gedeputeerde Staten bij de Kroon beroep 
worden ingesteld door: 
a. degenen die zich tijdig met bezwaren zowel 
tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde Staten 
hadden gewend 
b. degenen die tijdig bij Gedeputeerde 

Staten bezwaren hadden ingediend tegen de 
wijzigingen, welke bij de vaststelling van het 
plan in het ontwerp waren aangebracht 
c. een ieder die bezwaren had tegen het 

door Gedeputeerde Staten onthouden van 
goedkeuring aan een gedeelte van het plan. 
De beroepschriften dienden te worden gericht 
aan H.M. de Koningin en konden worden 
ingediend bij de minister van Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening. 

Gedeputeerde Staten berichtten B. en W. op 23 
januari 1976 per brief welke stukken het college 
ten behoeve van de Raad van State diende op 
te sturen. Die zouden worden doorgestuurd 
naar de Afdeling voor Geschillen van Bestuur 
van de Raad van State en naar de minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 
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Een langdurige procedure volgde. Er werden 

wederom veel bezwaarschriften ingediend, 

meestal door dezelfde personen en instanties die 

al eerder bezwaren hadden geuit. 

In een brief van 18 maart 1976, gericht aan 

de Griffier der Staten van Utrecht, gaven B. en 

W. hun commentaar op de diverse bezwaren. 

Bij die brief waren 

ook de in de brief van 

23 januari gevraagde 

stukken gevoegd. 

Gedeputeerde Staten 

van Utrecht stuurden 

op 16 november 

1976 een brief aan 

de voorzitter van 

de Afdeling voor 

Geschillen van Bestuur 

van de Raad van 

State betreffende de 

diverse beroepschriften, 

binnengekomen naar 

aanleiding van het bestemmingsplan De 

Leyen 1974. In die brief werd geadviseerd 

het beroepschrift van de Werkgroep De 

Leyen ongegrond te verklaren. Hetzelfde gold 

voor het bezwaarschrift van de Werkgroep 

Milieubeheer Maartensdijk. Ook de bezwaren 

J.J.P. Oudkwartier. Appartementen voor alleenstaanden en 
onvolledige gezinnen. 

(Foto Hans Haan 2006) 

van de Stichting Stichtse Milieufederatie 

werden door Gedeputeerde Staten 

grotendeels weerlegd, evenals diverse andere 

bezwaarschriften, die volgens de gedeputeerden 

geen noemenswaardige nieuwe inzichten 

bevatten. Opgemerkt werd dat gedeputeerden 

een zorgvuldige afweging hadden gemaakt 

tussen enerzijds de 

woningbehoefte 

en anderzijds de 

landschappelijke 

waarde van het 

gebied de Leyen, 

die zou worden 

aangetast. Vooral 

het woningtekort in 

de gesubsidieerde 

sectoren had zwaar 

gewogen. Bovendien, 

zo haalde men 

aan, werd er op dat 

moment door de 

gemeente De Bilt 

een strikt huisvestingsbeleid gevoerd, dat er op 

neerkwam dat in hoofdzaak aan economisch 

gebundenen woonruimte beschikbaar werd 

gesteld. Gedeputeerde Staten verzochten de 

Raad van State te bevorderen de ingestelde 

beroepen betreffende het bestemmingsplan De 

ïTü 
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Leyen 1974 voor een deel niet-ontvankelijk 

te verklaren. Bovendien werd aangeraden de 

overige bezwaren ongegrond te verklaren. 

Er volgde een openbare behandeling op 

initiatief van de Raad van State. Burgemeester 

mr. A. baron van Harinxma thoe Slooten 

(inmiddels opvolger van burgemeester 

Goldberg) 
werd door de 

gemeenteraad 

gemachtigd om 

tijdens die openbare 

behandeling op te 

treden. De 

behandeling vond 

plaats in Den Haag 

op 15 januari 1979. 

Er werd door het 

gemeentebestuur 

van De Bilt een 

pleitnota opgesteld, 

waarin werd gesteld 

dat men kon instemmen met de overwegingen 

van Gedeputeerde Staten van Utrecht, zoals 

die vervat waren in hun brief van 16 november 

1976. Ook werd verwezen naar de aan 

Gedeputeerde Staten gerichte brief van het 

college van B. en W. van 18 maart 1976, waarin 

was gereageerd op de diverse beroepschriften. 

Perenlaan. Premiekoopwoningen. 
(Foto Hans Haan 2006) 

Men bracht in de pleitnota bovendien nog 

extra punten onder de aandacht. Men zette 

uiteen dat volgens de gemeentelijke statistiek 

het aantal woningzoekenden per 1 november 

1978, 1217 bedroeg. Van die 1217 werden 375 

ingeschrevenen gerekend tot de doorstromers. 

Er was op basis van die gegevens nog behoefte 

aan 842 nieuwe 

woningen. 

„Teneinde aan de 

verlangens van 

een deel van deze 

woningzoekenden 

tegemoet te 

komen zijn in 

het plangebied 

momenteel 

24 bejaarden

woningen in 

aanbouw en zijn 

er plannen in 

voorbereiding 

voor de realisering van 19 atelierwoningen, 

circa 100 premie-koopwoningen en 110 

appartementen voor alleenstaanden en 

onvolledige gezinnen. Aan iedere uitwerking 

van het plan gaat een onderzoek naar de 

behoefte vooraf, terwijl ernaar wordt gestreefd 

de doorstroming zoveel mogelijk te bevorderen. 
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Bij eerdere woningbouwprojecten in de Leyen 

zijn wij in het bevorderen van de doorstroming 

goed geslaagd. Een en ander moge u blijken uit 

de overzichten van de doorstromingsresultaten 

die zijn bereikt met de bouw van 165 

premiekoopwoningen en 69 huurwoningen 

aldaar. . . . Het zal u duidelijk zijn dat, om in 

het nijpende tekort aan nieuwbouwwoningen 

in de gesubsidieerde sector (woningwet- en 

premiebouw) te voorzien, realisering van het 

bestemmingsplan De Leyen 1974 onontbeerlijk 

is. 

Er waren bij de pleitnota diverse bijlagen 

gevoegd, betreffende het aantal woning

zoekenden, de urgentie, de onderverdeling in 

gezinssamenstelling, doorstromingrendement, 

de te hanteren normen bij de inschrijving 

als woningzoekende etc. Volgens het 

gemeentebestuur van De Bilt was er voldoende 

reden om het onderhavige bestemmingsplan 

goed te keuren, zodat men aan de dringende 

woningbehoefte kon voldoen. 

Niet alleen de gemeente had voor 15 januari 

1979 een pleitnota opgesteld, ook de 

Werkgroep de Leyen bracht een pleitnota ter 

tafel, waarin zij wederom duidelijk maakte 

geen bezwaar te hebben tegen bebouwing 

van het gebied Jan Steenlaan/de Leyen. Hun 

bezwaren golden de vrije sectorbouw in het 

plan Jan Steenlaan en de aantasting van het 

natuurgebied de Leyen. De werkgroep pleitte 

voor een totaalbestemmingsplan Jan Steenlaan/ 

de Leyen, waardoor.. .„het ecologische, 

natuurwetenschappelijk en recreatief belangrijke 

bos- en weidegebied de Leyen" behouden zou 

worden. 

De secretaris van de Raad van State berichtte de 

gemeenteraad van De Bilt per brief van 10 april 

1979, dat het aan H . M . de Koningin gerichte 

advies van de Afdeling voor Geschillen van 

Bestuur op 9 april 1979 was verzonden naar de 

Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 

Ordening. 

O p 30 juni 1979 werd het Koninklijk besluit 

betreffende het bestemmingsplan De Leyen 

1974 ondertekend. De minister zond het 32 

bladzijden lange besluit, gevoegd bij zijn brief 

van 20 juli 1979, vervolgens aan het college van 

B. en W. van De Bilt. In het Koninklijk Besluit 

werden de ingediende beroepen tegen het 

bestemmingsplan De Leyen 1974 ongegrond 

c.q. niet-ontvankelijk verklaard. Er was dus 

eindelijk een officieel bestemmingsplan! De hele 

procedure had meer dan vijfjaar geduurd, jaren 

waarin al veel gebouwd was in de Leyen. 
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Op 26 september 1979 verscheen er een 
advertentie in onder andere de Biltse en 
Bilthovense Courant en het Utrechts 
Nieuwsblad waarin de inhoud van het 
Koninklijk Besluit bekend werd gemaakt. 
Bovendien werd vermeld dat zowel het 
bestemmingsplan 
als het Koninklijk 
Besluit op de 
gemeentesecretarie 
ter inzage lagen. 
Ook in de 
Nederlandse 
Staatscourant van 
27 september 
1979 werd het 
Koninklijk Besluit 
betreffend het 
bestemmingsplan 
DeLeyen 1974 
gepubliceerd. Naar 
aanleiding van 
die publicatie verzocht ir. M. von Bartheld 
het college van B. en W. van De Bilt namens 
de Rijks Planologische Dienst en de Inspectie 
van de Ruimtelijke Ordening in Utrecht en 
Noord-Holland per brief van 1 oktober 1979 
om toezending van bedoeld bestemmingsplan 
(met plantekeningen). Uit een aantekening, 

gemaakt op die binnengekomen brief, blijkt 
dat bedoelde bescheiden, na aanpassing van 
het bestemmingsplan zoals bedoeld in het 
Koninklijk Besluit, toegezonden zouden 
worden. 
Er kon dus wel verder worden gebouwd in 

de Leyen, maar 
uiteraard alles 
na verkregen 
toestemming van 
de desbetreffende 
instanties. 
Betreffende 
de verdere 
ontwikkeling zal ik 
u in een volgende 
aflevering meer 
vertellen. 

Bongerdlaan. Premiekoopwoningen. 
(Foto Hans Haan 2006) 

Bronnen: 
- dossier 1.777.811.21, invoernummer 136, 
Bestemmingsplan De Leyen 1974-11, betreffende 
vaststelling bij raadsbesluit dd. 27 juni 1974; 
goedkeuring Gedeputeerde Staten en beroep Kroon, 
1974-1979. 

- diverse stukken, afkomstig uit het dossier van de 
werkgroep De Leyen. 
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ELCKERLYC I RENOVA 
Koos Kolenbrander 

Twee ansichtkaarten uit de jaren dertig van een 
groot wit gebouw, genaamd Elckerlyc, aan de 
Maartensdijkseweg 1, in Lage Vuursche wekten 
mijn belangstelling . 
Het woord Elckerlyc betekent in het 
Middelnederlands 'ieder mens'. 
Het gebouw is in 1936 door de architect 
Hendrik Wijdeveld (1885-1987) ontworpen 
en was oorspronkelijk een Hoge school voor 

- ' _ j _ " . • ' 

Elckerlyc in de jaren dertig. 
(Foto uit verzameling Anton Kooy) 

Wijdeveld in 1953. (Foto Frans van Reenen) 

Architectuur en Beeldende Kunsten. De school 
heeft echter nog geen tien jaar bestaan. Kort na 
de Tweede Wereldoorlog is het gebouw verkocht 
aan de Broederschap der Rozekruisers, een 
religieus genootschap, dat daarin hun nog steeds 
bestaande conferentieoord Rénova vestigde. 

De ontwerper van het gebouw is de in 1885 
te 's-Gravenhage geboren architect Hendricus 
Theodurus Wijdeveld. In 1897 begon hij 
op zijn twaalfde jaar als jongste bediende bij 
het architectenbureau van Van Straaten in 
Amsterdam. In 1987 is hij, 101 jaar oud, in 
Nijmegen overleden en op Den en Rust te 
Bilthoven begraven. 
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De hoofdingang van Elckerlyc met rechts het woongedeelte 
Wijdeveld. 

(Foto uit verzameling Anton Kooy) 

Haarzuilens 
Voordat Wijdeveld zich in 1936 met de Hoge 

School Elckerlyc in Lage Vuursche vestigde, had 

hij reeds een indrukwekkende loopbaan achter 

de rug. Na twee jaar bij architect Jacques van 

Straaten aan de Herengracht in Amsterdam 

gewerkt te hebben, kwam hij in dienst bij 

het bureau van de beroemde dr. Pierre J .H. 

Cuypers in het Rijksmuseum, bij wie hij vier 

jaar aan klassieke bouwstijlen en ornamenten 

werkte. Wijdeveld was achttien jaar oud toen 

hij in 1904 als opzichter belast werd met de 

restauratie van de ridderzaal en de 

stalgebouwen van kasteel De Haar. 

In 1905 vertrok hij naar Engeland 

waar hij bij John Groll werkte aan 

de George Tower in Londen. In 

1907 komt hij weer terug naar 

Nederland en werkt bij de architect 

Louis Marie Cordonnier mee aan 

de bouw van het Vredespaleis in 

Den Haag. Na een paar jaar in 

Frankrijk te hebben gewerkt, vestigt 

Wijdeveld zich in 1913 als architect 

in Amsterdam. Na het uitbreken van 

de Eerste Wereldoorlog ontstaat er in 

Nederland gebrek aan kinderspeelgoed. 

Samen met de koopman L. Simons 

richt hij speelgoedfabriek Olande op. 

Het speelgoed werd door een aantal kunstenaars 

ontworpen en kreeg later grote vermaardheid. 

De bouw van de eerste grote straat-complexen 

van arbeiders- en middenstandswoningen aan 

de Insulindeweg in de Indische buurt en de 

Hoofdweg in Amsterdam oud-west zijn door 

Wijdeveld in de jaren twintig ontworpen. O o k 

ontwerpt hij interieurs van schepen van de 

Holland-Amerika Lijn. Samen met bevriende 

architecten, letterkundigen en kunstenaars richt 

hij in 1918 het genootschap Architectura et 

Amicitia op, dat het bekende blad Wendingen 
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over architectuur en typografie maakt, 
uitgegeven door uitgeverij De Hooge Brug. 
Het blad, waaraan bekende kunstschilders 
zoals Gustav Klimt, Adriaan Roland Holst en 
Martinus Nijhoff meewerkten, heeft tot 1931 
bestaan. Wijdeveld ontwerpt in 
samenwerking met de regisseurs Eduard 
Verkade en Willem Royaards decors en 
kostuums voor toneelstukken van Shakespeare. 
Na vele studiereizen in binnen- en buitenland 
maakt hij in 1929 een ontwerp 
voor het Rotterdams Paviljoen 
op de Wereldtentoonstelling te 
Antwerpen en in 1935 een schets 
voor het Nederlands Paviljoen 
op de Wereldtentoonstelling in 
New York. Hij sticht in 1932 
in samenwerking met architect 
Mendesohn, kunstschilder 
Ozenfant, typograaf Eric Gill 
en componist Paul Hindemith 
voor veelbelovende studenten 
de Academie Européenne 
Méditerranée aan de Côte d' 
Azur in Zuid-Frankrijk. Door 
een bosbrand gaat het gehele 
project tijdens de voorbereiding 
al verloren. Terug in Nederland 
probeert hij dezelfde idealen in 

Lage Vuursche te realiseren. 

Maartensdijkseweg 1 in Bilthoven 
Op 24 juli 1936 verleent de gemeente De Bilt 
vergunning voor de bouw van een instituut 
tot opleiding in Architectuur en Decoratieve 
Kunsten op een drie ha groot terrein aan de 
Maartensdijkscheweg. Het wordt een langgerekt 
gebouw in de vorm van de letter L, parallel 
aan de Maartensdijkseweg, ontworpen in 

Rénova vooraanzicht thans. (Foto Frans van Reenen) 
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5£ 
laagbouw met een plat dak en 

op de linkerhoek een één etage 

hoge woning voor directeur 

Wijdeveld. Het ontwerp 

ervan lijkt geïnspireerd op 

werk uit die tijd van populaire 

architecten als Berlage en 

Rietveld. Wanneer de bouw 

van Elckerlyc voltooid is en 

wanneer de school geopend 

is, is niet te achterhalen. Wel 

blijkt uit de gemeentelijke 

administratie dat Wijdeveld 

zich op 13 oktober 1937 met zijn gezin in de 

woning bij de school vestigde. Het 

gebouw biedt met aparte kamertjes ook 

huisvesting aan twaalf intern verblijvende 

studenten. 

Documentaire 
De enige bron van informatie over de school 

is de documentaire 'Plan the impossible', 

die Hank Onrust in 1975 voor de T R O S 

maakte. De documentaire gaat over het leven 

en werk van Wijdeveld. In de documentaire 

is een interview opgenomen van Onrust met 

Wijdeveld waarbij deze bij zijn voormalige 

school staat. Er worden een aantal oude 

foto's van de school getoond met beelden van 
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Gedeelte uit de tekening uit 1939 met het ontwerp van een benzinestation aan de 

Soestdijkseweg in Bilthoven. 

studenten in een leslokaal of in de tuin aan 

het werk. Er werd les gegeven in architectuur, 

decoratief schilderen, binnenhuisarchitectuur 

en tuinontwerp. Talentvolle studenten kregen 

onderwijs van vooraanstaande kunstenaars. 

Welke leraren er naast Wijdeveld les gaven, 

is niet bekend. Door het uitbreken van de 

Tweede Wereldoorlog kwam het onderwijs 

waarschijnlijk op een laag pitje te staan. Na 

de bevrijding is de school definitief gesloten. 

Wijdeveld wordt namens de regering door 

jonkheer Sandberg aan de tand gevoeld over 

zijn eerdere publicaties over De Nieuwe Orde 

en mag voor straf een halfjaar niet publiceren. 

Het gebouw is in 1946 aan de Broederschap der 

Rozekruisers verkocht. Wijdeveld verhuisde in 

december 1945 met zijn gezin naar Utrecht en 
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vestigt zich later in Oosterbeek. O p uitnodiging 

van de beroemde Amerikaanse architect Frank 

Loyd Wright vervult hij van l947 tot 1950 een 

gasthoogleraarschap aan de universiteiten van 

Southern California en North Califorinia 

t~t 
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BUREAU BOUW- EN WONINGTOEZICHT 

dd. ^.M^l^/-- 1 9 M . 
Gezien en goedgekeurd. 

No. _ t£é B V De Hoofdopzichter 

Bouwtekeningstempel 

tankstation. 

. iEf i 3 lO 

Gedeelte uit de tekening uit 1939 met het ontwerp van een 
station aan de Soestdijkseweg in Bilthoven. 

Benzinestation aan de Soestdijksche 
Straatweg te Bilthoven 

Omdat er brood op de plank moest komen, 

ontwierp Wijdeveld ook huizen, bungalow- en 

recreatieparken. In het bouwarchief van de 

gemeente De Bilt bevindt zich een tekening 

van Wijdeveld uit 1939 met een ontwerp voor 

een Shell-benzinestation aan de Soestdijksche 

Straatweg te Bilthoven. 

ben. 

Het huis-nummer 

van het pand 

waarbij dit 

benzinestation 

gebouwd zou 

moeten worden, 

staat niet op de 

tekening vermeld. 

Volgens het Bilthovensch Adresboek uit 

1927 bevond zich aan de Soestdijksche 

Straatweg 132 de Autogarage, motor- en 

rijwielherstelplaats en verhuurinrichting 

van De Witte & Co. Voorzover na te 

gaan, is dit bouwplan nooit uitgevoerd. 

Voorts wordt er in de verschenen 

literatuur over zijn werk vermeld dat 

•dne- Wijdeveld om den brode ook betrokken 

is geweest bij het ontwerp van de flats 

aan de Abt Ludolfweg 1-107 te De 

Bilt. Zijn naam komt echter niet op 

de bouwtekeningen voor. Wijdeveld was een 

gedreven man die zijn tijd ver vooruit was. 

Reeds in de jaren twintig bedacht hij grote 

woontorens in de vrije natuur verbonden 

door autowegen. Ook wel 'een stedeloze 

stad' genoemd. Het recente ontwerp van de 

woontoren Belle van Zuylen in Leidsche Rijn, 

zou een idee van hem hebben kunnen zijn. 
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In tenten slapen 
De leden van het 
Rozekruisersgenootschap 
sliepen in het begin tijdens de 
conferentieweekenden in tenten 
op het terrein of logeerden bij 
gezinnen in Lage Vuursche. Er 
werd een tempel gebouwd en het 
hoofdgebouw is successievelijk 
uitgebreid, vergroot en 
gemoderniseerd. Thans verblijven 
er tijdens een conferentie ongeveer 
300 tot 400 gasten. Ook het 
omliggende terrein is in de loop 
der jaren door grondaankopen 
aanzienlijk vergroot en bedraagt nu 
48 ha. 

Flats aan de Abt Ludolfweg 1-107'in De Bilt met inpandige balkons 
of loggia's. (Foto Rob Herber 2007) 

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 

MONUMENT 
'OOST-INDIEN' UTRECHTSEWEG 301 TE DE BILT 

De grond, waarop de grote langhuisboerderij 
Oost-Indiën is gebouwd, behoorde toe aan 
het Vrouwenklooster. Vanaf het einde van 
de zeventiende eeuw pachtte de familie Van 
Kouwenhoven deze grond van de Utrechtse 
Ridderschap, de beheerders van de goederen van 
het voormalige Vrouwenklooster. De familie 

Van Kouwenhoven liet vermoedelijk rond 1770 
op de 30 hectaren grond een boerderij bouwen, 
de voorganger van de huidige boerderij. In 
1780 overleed Jan van Kouwenhoven en erfde 
zijn tweede vrouw, Neeltje van Houten, de 
boerderij. Neeltje trouwde twee jaar later met 
Leendert (van) Oostindiën. Aan de familienaam 
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van haar tweede echtgenoot is de naam van de 

boerderij ontleend. 

In 1797 werd een groot deel van de goederen 

van het voormalige Vrouwenklooster door het 

Provinciaal Bestuur 's Lands van Utrecht te 

koop aangeboden. Ook de grond, die Leendert 

en Neeltje in gebruik hadden, werd publiekelijk 

verkocht. De eigenaar van de aangrenzende 

buitenplaats 

S andwij ck, 

Franc van der 

Goes, verwierf 

de grond. 

Een jaar later 

verkocht het 

echtpaar de 

eigendoms

rechten van 

de boerderij 

aan dezelfde 

Van der Goes. 

Daarna pachtten 

zij grond en 

boerderij van de 

nieuwe eigenaar. 

Als onderdeel 

van de 

buitenplaats 

Sandwijck 

heeft Oost-Indiën verschillende eigenaren 

gehad en diverse verbouwingen ondergaan. 

In 1963 komt de boerderij in het bezit van 

de Rijksuniversiteit Utrecht. Deze eigenaresse 

splitst een groot deel van de grond af ten 

behoeve van de aanleg van een botanische 

tuin en delen van het universiteitscomplex de 

Uithof. De resterende grond en de boerderij 
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worden verder verpacht ten behoeve van het 

boerenbedrijf. J. Spinhoven heeft tot 1997 als 

laatste boer de boerderij met grond gepacht. 

Daarna heeft de grond een natuurbestemming 

gekregen. 

Voor de boerderij langs loopt de rivier de Biltse 

Grift en het perceel is bereikbaar via dezelfde 

brug als waarover Sandwijck bereikt kan worden 

vanaf de ventweg. 

De witgepleisterde voorgevel heeft op de begane 

grond vier negenruits schuiframen met luiken. 

Het eerste verdieping-gedeelte van de gevel 

heeft twee getoogde vensters met draairamen en 

is uitgevoerd in vakwerk. Het middengedeelte 

met de ramen is dichtgezet met steen, de andere 

vier vakken zijn dichtgezet met hout. Beide 

zijgevels hebben een iets hoger opgebouwd 

risalerend gedeelte met een rietgedekt zadeldak. 

In de gevels twee hooiluiken, nu vensters met 

luiken. De achtergevel, die ontstaan is na 

een verlenging van de deel naar achteren, is 

relatief rijk versierd met gepleisterde banden en 

blindnissen. De boerderij is voorzien van een 

zadeldak met een wolfseind aan de straatzij de 

en een ruim overstek. Het lofwerk is opvallend 

asymmetrisch. Het onderste deel van het 

dakvlak is gedekt met gesmoorde Hollandse 

pannen, het bovenste deel met riet, waarin het 

jaartal 1991 goed zichtbaar verwerkt is. 

Heel opmerkelijk is het aan de voorgevel dwars 

vastgebouwde wringhuis voor de kaasmakerij. 

In de Monumenteninventarisatie De Bilt 1983 

wordt gesproken van een bakhuis in plaats 

van een wringhuis. De benaming wringhuis is 

waarschijnlijk de goede, mede in verband met 

de afmetingen. Het huis is voorzien van drie 

dakschilden, gedekt met pannen, en verbouwd 

tot woonruimte. 

In 1989 kocht de Stichting Het Utrechts 

Landschap het buiten en de boerderij. De 

boerderij is in 1998 intern ingrijpend verbouwd 

en heeft nu een moderne uitstraling. Zekere 

oude constructie onderdelen van de boerderij 

springen opvallend in het oog. Het gebouw en 

de grond worden door Het Utrechts Landschap 

beheerd en verhuurd. De huidige huurder is het 

IT-bedrijf Sogyo. 

Zie ook uitgebreide informatie op internet 

betreffende landgoed Sandwijck, waarvan de 

boerderij deel uitmaakt. 

Bronnen: 
Broekhoven, Sabine en Sonja Barends, De Bilt, 
Geschiedenis en architectuur, Kerckebosch bv, Zeist, 

1995. 
IT-bedrijf Sogyo, bij monde van mevrouw Ch. van der 
Hoorn. 
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