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Van de redactie 

De titel van het eerste artikel, Het verhaal van De Biltse Duinen, deel 2 van John Bluemink en Peter van 
Puijenbroek, maakt duidelijk hoe de geschiedenis soms ingehaald kan worden door de actualiteit. Vanaf 1993 zag 
het er steeds meer naar uit, dat op het terrein van het voormalige natuurbad De Biltsche Duinen en aangrenzende 
bosgebied een groot golfterrein zou komen. De jarenlange strijd tussen de golfclub aan de ene kant, en de 
Vrienden van De Biltse Duinen en natuurorganisaties aan de andere kant culmineerde in 2007 in het besluit van 
de gemeente De Bilt, het gebied tot monument te bestemmen. 
Weet u nog hoe groot het verschil in status was tussen weekloon en maandloon? In het tweede artikel, Werken 
bij Inventum, schrijft Fred Meijer hoe het zijn vader verging als werknemer bij dit inmiddels 100-jarige bedrijf. 
Vroeger had praktisch elke Nederlander wel een kacheltje of ander klein apparaat van dit bedrijfin huis. 
In het derde artikel, De Leyen, deel 8 van Lies Haan, zien we dat hoewel er na 1979 volop gebouwd werd, er nog 
steeds onenigheid was over allerlei zaken. Met leuzen als: 'Woningnood — makelaarsbrood' en 'Dit is het resultaat 
van wanbeleid!' luchtte men zijn onvrede over het gemeentelijk woningbeleid in de Leyen. 
Het monument is ditmaal Uttechtseweg 89, De Bilt. 

Dit is het laatste nummer dat onder hoofdredacteurschap van Rob Herber verschijnt. Bij zijn aantreden 
heeft Rob al gezegd deze functie voor twee jaar te willen waarnemen; het zijn er echter vijf geworden. Andere 
werkzaamheden hebben hem doen besluiten daar zijn tijd aan te besteden en de redactie te verlaten, tot spijt van 
de anderen, die helpen dit tijdschrift steeds weer met interessante artikelen te doen verschijnen. De redactieleden 
zeggen hem veel dank voor het vele door hem verzette werk. 



Het verhaal van De Biltse D uinen (deel 2) 

HET VERHAAL VAN DE BILTSE D UINEN 
OF... HOE HET OMSTREDEN BOSGEBIED UITEINDELIJK DE STATUS 

VAN GEMEENTELIJK MONUMENT BEREIKT. 
John Bluemink en Peter van Puijenbroek 

Deel 2 

In de vorige aflevering is ingegaan op het ontstaan van het golfpark. Na het overlijden van de 

initiatiefnemer Freddy Hooghiemstra neemt de golfclub het voortouw over voor de uitbreiding van 

het golfpark. Nu de gemeente niet akkoord is gegaan met uitbreiding in de Biltse Duinen komt met 

de verkoop van manege de Molshoop een alternatiefin beeld. In deze aflevering wordt ingegaan op de 

ontwikkelingen vanaf 1993, als hetpaardendressuurcentrum van de bereden politie wordt verplaatst 

naar Nunspeet en de manege met de weilanden van de Molshoop door Domeinen te koop wordt 

aangeboden aan de gemeente. De golfclub heeft het plan om uit te breiden in het Molshoopterrein, 

maar de benodigde grond moet nog worden verworven. In dit nieuwe (derde) plan wordt toch weer 

aanspraak gemaakt op een deel van de Biltse Duinen. De gemeente speelt in het verloop een belangrijke 

rol. Uiteindelijk krijgt dit verhaal voor de natuurliefhebbers alsook voor de golfers een zeer onvoorzien 

verloop! 

Verder op het grillige pad van voorgenomen 
zaken 

In het voorjaar 1993 blijkt dat het college van 

B en W niet eensgezind is over het plan van 

de golfclub om op het Molshoopterrein uit 

te breiden. Wethouders Limborgh (D66) en 

Huitema (PvdA) zijn tegen het plan (zie kaart 

2a). Echter, burgemeester Tchernoff en de 

wethouders Van der Linden (CDA) en Van 

Eijken ( W D ) zijn voorstanders. Het College 

stelt de raad voor om het adviesbureau STL in 

Nijmegen opnieuw te vragen de ecologische 

effecten van dit plan te onderzoeken: dit is een 

tweede zgn. 'Second Opinion' . Het voorstel 

stuit in de raad op verzet van Groen Links, D 6 6 

en PvdA. Zij spreken van een trendbreuk, gelet 

op eerdere besluitvorming. 

In november 1993 wordt de conclusie van het 

tweede STL rapport, dat is opgesteld door 

D. de Boer, bekend gemaakt. Het eindoordeel 
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is voor de golfclub een steun in de rug. 

Het luidt als volgt:.. .„de uitbreiding in het 

Molshoopbos, mits deze volgens het ingediende 

plan wordt uitgevoerd, zal een beperkt verlies aan 

natuurwaarde met zich meebrengen. Dit verlies 

kan binnen de planlocatie worden gecompenseerd 

door een natuur sparende aanleg, en buiten de 

planlocatie door natuurgericht bosbeheer dat wordt 

".financierd met de opbrengst uit pacht. " 

De Vrienden en ook het IVN wensen geen 

krimp te geven en verklaren het rapport 

boterzacht te vinden omdat de effecten van 

'groot grondverzet', 'bemesting', 'uitspoeling', 

en 'verdroging' enz. buiten beschouwing zijn 

gebleven. De Vrienden komen vervolgens onder 
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publiceert met de belofte dat: 

(i) de pacht, die de golfclub betaalt voor de 

2,1 ha in de Biltse Duinen, zal worden 

besteed aan natuuronderhoud voor de 

overblijvende 26 ha; en 

(ii) de mogelijkheid voor uitbreiding naar 

18 holes door de golfclub bij voorbaat 

zal worden uitgesloten. 

De reacties die binnenkomen sporen de 

Vrienden aan het aanbod van de golfclub niet 

te negeren. Als het bestuur van de golfclub 

in december 1993 de Vrienden uitnodigt tot 

nader overleg, besluiten zij deze uitnodiging 

te aanvaarden. Echter, zij zeggen voorafzonder 

beschuit niet scheep te willen gaan en geven 

aan welke toezeggingen zij verwachten. Dit 

zijn: (i) een verklaring dat Centraal Nederland 

de pacht geheel en blijvend zal besteden aan 

natuuronderhoud; en (ii) een toezegging op 

schrift dat de golfclub later niet zal uitbreiden 

naar 18 holes. 

Gaande het gesprek met het bestuur blijkt dat 

de golfclub niet kan garanderen dat de pacht 

(geraamd op 8.000 gulden per jaar) geheel 

ten goede zal komen aan onderhoud, omdat 

Centraal Nederland als eigenaar hierover beslist. 

Een schriftelijke verklaring dat de golfclub niet 

zal uitbreiden naar 18 holes wordt ook niet 

gegeven, omdat deze wens tot uitbreiding nu 

niet aan de orde is. Het overleg blijft dus zonder 

resultaat. 

De behandeling van het verzoek tot uitbreiding 

van de golfbaan vergt donderdag 17 februari 

1994 zoveel tijd dat de commissie voor advies 

aan Ruimtelijke Ordening aan één vergadering 

niet genoeg heeft. O m alle opmerkingen, 

bezwaren en vragen van de oppositiepartijen, 

het Milieuplatform De Bilt en van de Vrienden 

te kunnen beantwoorden, is een tweede 
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vergadering nodig. Deze zal pas plaatsvinden 
aan het einde van de maand maart van dat 
jaar, na de verkiezingen voor een nieuwe 
gemeenteraad. 

De Vrienden komen tot het besef dat zij gebruik 
moeten maken van de verkiezingsstrijd om de 
uitbreiding onder de aandacht te brengen. Voor 
dat doel brengen zij huis aan huis 4.400 brieven 
rond en plakken zij tot ergernis van W D en 
CDA affiches op alle verkiezingsborden met 
de slagzin Golf ontbost en Kies voor bos nu het 
nog kan. Weliswaar verliest het CDA een zetel, 
maar dit zal niet baten en de voortzetting van 
de discussie in de commissie voor advies op 24 
maart 1994 blijft een herhaling van zetten. Op 
23 augustus 1994 maken B en W bekend een 
voorbereidingsbesluit te gaan nemen voor de 
locatie Burg. Van de Borghlaan 6 in verband met 
het uitbreiden van een golfbaan. 

Om zelfde regie te behouden over prijs- en de 
grondverdeling tussen manegehouder Geertsen 
en de golfclub besluiten B en W in het najaar 
van 1996 gebruik te maken van het eerste recht 
van koop van manege en paardenweides. Een 
minderheid in de raad maakt bezwaar tegen 
deze rol. Immers het is volstrekt duidelijk dat de 
golfclub de grond wenst voor slechts één doel: 

dat is om er een golfbaan op aan te leggen. Als 
de gemeente nu met de golfclub in zee gaat en 
helpt bij het verwerven van grond, dan heeft zij 
later de handen niet vrij wanneer de golfclub 
verzoekt om de golfbaan te mogen aanleggen. 
Dit bezwaar knelt des te meer als blijkt dat 
de gemeente 165.000 gulden wenst te innen 
bovenop het bedrag dat de golfclub betaalt voor 
de grond. Dit bedrag wordt gemotiveerd als een 
vergoeding van de plankosten die de gemeente 
heeft gemaakt c.q. nog zal maken ten behoeve 
van de uitbreiding. 
De oppositiepartijen zien de transactie als 
dreigende 'rouwkoop', die kan eindigen in 
een bestuurlijke en civielrechtelijke strop. 
De gemeente riskeert dat dit bedrag wordt 
teruggevorderd in het geval de uitbreiding 
er niet komt. Het college zegt toe dat in het 
koopcontract de bepaling wordt opgenomen 
dat de golfclub op de hoogte is van de onzekere 
uitkomst, en het risico aanvaardt dat de 
planprocedure negatief kan uitpakken. Met dat 
voorbehoud gaat op 19 december 1996 een 
meerderheid in de raad schoorvoetend akkoord. 
Zodoende kan de golfclub met medewerking 
van de gemeente 2,7 ha van de weilanden van 
de Molshoop verwerven. De manege heeft dan 
de resterende 1,8 ha weiland. 



D e golfclub verwerft het Molshoopbos 
O m een negen holes golfbaan te realiseren heeft 

de golfclub niet voldoende aan de 2,7 ha die 

zij met hulp van de gemeente van Domeinen 

zal kopen. O m die reden wil de golfclub ook 

het aangrenzende Molshoopbos verwerven. 

Dit bos blijkt een onverdeelde boedel te zijn 

van wijlen Mevrouw Vroegindeweij en is nu 

het eigendom van twee dames. Terwijl de 

onderhandelingen met de gemeente lopen, 

wordt duidelijk dat er een conflict is gerezen 

over de aankoop van 18,6 ha Molshoopbos. 

In eerste instantie slaagt de golfclub erin om 

eenderde aan te kopen, maar met de tweede 

eigenares kan geen overeenstemming worden 

bereikt. Deze eigenaresse geeft op grond van 

haar geloofsovertuiging te kennen haar deel 

onder géén voorwaarde te willen afstaan en de 

golfers ook geen overpad te willen verlenen om 

reden dat het terrein wordt vrijgegeven voor het 

golfspel op de Dag des Heeren. 

Omda t het gekochte deel van het bos samen 

met het overige bos onderdeel is van een 

onverdeelde boedel, is het niet duidelijk welk 

deel de golfclub feitelijk gekocht heeft en waar 

dat ligt. 

De golfclub spant een rechtszaak aan om 

daar helderheid over te verkrijgen, en om te 
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bewerken dat de aankoop bruikbaar is voor 

het doel dat de golfclub voor ogen heeft. Door 

tussenkomst van de rechtbank - en met de 

hulp van drie adviseurs - wordt uiteindelijk 

(d.d. 26 maart 1999) toch het gehele bosgebied 

aangekocht; niet door de golfclub, maar 

door Fortis. De koopakte bevat dan wel een 

nadere afspraak voor tweederde van de 18,6 

ha, waardoor slechts zes ha van de verworven 

grond mag worden ingericht voor golf. De 

beperkende bepaling in het koopcontract luidt: 

„De vereniging zal op uitdrukkelijk verzoek van 

verkoper bij de aanleg en de inrichting van de 

golfbaan ervoor zorgdragen dat de oppervlakte 

van de fairways en de greens van de onderhavige 

gronden niet meer dan een derde gedeelte 

bedragen, zodat op zondag op twee derde gedeelte 

van deze gronden geen golf zal worden gespeeld 

(behoudens uiteraard voor het geval dat er per 

ongeluk een golfbal buiten de hier bedoelde 

fairways en greens wordt geslagen). " 

Volgens afspraak zal de golfclub over de 

grond kunnen beschikken, zodra de gemeente 

de planprocedure voor het wijzigen van 

de bestemming met succes zal hebben 

afgerond. De golfclub denkt de aap binnen 

te hebben. Later zal blijken dat mede door 

de beperkende bepaling in het koopcontract 
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het oorspronkelijke plan van uitbreiding uit 

1994 drastisch moet worden gewijzigd. De 

aanpassingen in het vierde plan ten opzichte van 

het derde uit 1994 zullen op grote bezwaren 

stuiten. 

Onwil in eigen kring 
Naast de problemen die de golfclub ontmoet 

bij het verwerven van voldoende grond, 

blijkt verschil van mening te bestaan met de 

exploitant van het golfpark. Het oorspronkelijk 

plan voor uitbreiding uit 1994 ging ervan uit 

dat de zes bestaande oefenholes op het golfpark 

zouden worden omgevormd tot drie grotere, 

die passen bij een wedstrijdbaan met een B-

status. Het management van het golfpark 

dat eind 1993 is gewijzigd, gaat bij nader 

inzien niet akkoord. De nieuwe exploitant, 

de heer De Jong, vindt dat het plan uit 

1994 de zakelijke ontwikkeling van het park 

schaadt. Zo'n aanpassing zal de continuïteit 

in de bedrijfsvoering onderbreken. Dit 

meningsverschil leidt tot een stroeve verhouding 

tussen enerzijds de exploitant van het golfpark 

en anderzijds het bestuur van de golfclub. Op 

14 maart 1997 laat de exploitant de gemeente 

weten dat er geen overeenstemming bestaat met 

de golfclub over de uitvoerbaarheid van het 

plan uit 1994. O m averij te voorkomen zal de 

golfclub ook om deze reden haar plan moeten 

aanpassen. 

Een tweede verschil van mening rijst met de 

nieuwe manegehouder die zich ergens lelijk 

mee geschoren 
voelt. De 
manege 
is na de 
verkoop door 
Domeinen 
diverse keren 
van eigenaar 
veranderd. 
De nieuwe 
eigenaar 
vindt dat de 
verdeling van 
de weilanden 

Voorzitter C.Q. van Dooien van nade l ig 

de Golf& Countryclub De Biltse ^Itpikl v o o r 

Duinen is ervan overtuigd dat het , . 
, j . . de waarde-

aangepaste plan van de vereniging 
hoge ogen gooit. (Bron: ontwikkeling 

Utrechts Nieuwsblad, februari 1992; v an de m a n e g e . 

Foto: Michael Kooren) Bovendien 

wijst hij de aanleg van een golfbaan direct naast 

de weilanden van de hand, omdat het golfen 

in de directe nabijheid van ruiters en paarden 

levensgevaarlijk is. 
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Voorzitter Van Daalen verklaart warm noch 

koud te worden van de afwijkende standpunten 

en bagatelliseert het probleem. Beide heren 

hebben 'amen' gezegd en daarmee hebben zij 

maar te leven. 

De golfclub overspeelt haar hand 
O p 13 oktober 1999 dient het bestuur bij 

de gemeente het nieuwe plan in, nu de 

golfclub kan aantonen over voldoende grond 

te beschikken. Dit is het vierde plan van 

uitbreiding waarmee een uitbreiding met negen 

nieuwe wedstrijdholes wordt voorzien 

zonder dat het golfpark hieraan bijdraagt. 

Dit plan gaat uit van 8,6 ha in de Biltse 

Duinen die van Midnet (voorheen Centraal 

Nederland) gepacht kunnen worden. Nota 

bene, was in het voorgaande plan (1994) 

nog sprake van de aanleg van één hole op 

2,1 ha, nu zijn hier vier holes gepland op 

8,6 ha. Daarnaast komen er vijf holes in 

het Molshoopbos. Wat betreft ruimtebeslag 

is dit plan meer omvangrijk dan enig 

voorgaand plan. 

Het IVN dient op 18 november 1999 

een uitgebreid schriftelijk bezwaar in bij 

de gemeente. De Vrienden sluiten op 12 

december 1999 hierbij aan met een eigen 

bezwaarschrift. Naarmate details bekend 

worden, roept dit vierde plan steeds meer 

weerstand op. Publicaties in de pers, een 

forumdiscussie, een interview uitgezonden via 

de regionale omroep Radio M, alsook brieven 

van lezers trekken breed de aandacht. De leden 

van de ruitervereniging de Molshoop sluiten 

zich collectief aan bij de Vrienden vanwege 

de voorgenomen golfactiviteit in de directe 

nabijheid van paarden. Bij het koor van protest 

voegen zich de stemmen van de kinderen van de 

Dr. W. van Everdingenschool die hun Golfbaan 

Nee luid en duidelijk laten horen. 

Leerlingen van de Dr. W. van Everdingenschool in protestmars op weg 
naar het gemeentehuis om bezwaar aan te tekenen tegen een negen-

holes-golfl>aan. (Foto: John Bluemink) 
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Joni Mastenbroek en haar kompanen bij het begin van de 
protestmars. (Foto John Bluemink) 

De leerlingen van de genoemde basisschool 
verzamelen onder aanvoering van Joni 
Mastenbroek (elf jaar) en haar twee vriendinnen 
Wesly en Laura 1700 handtekeningen van 
omwonenden. Op 23 maart 2000 vindt de 
handtekeningenactie zijn hoogtepunt in een 
kinderkruistocht naar het gemeentehuis. 
Gewapend met borden en uitgerust met fluitjes 
trekt de luidruchtige stoet begeleid door 
enkele SP-leden door Bilthoven. De politieke 
betrokkenheid van de kinderen behoort zijn 
beloning te krijgen door de handtekeningen 
te mogen overhandigen aan burgemeester 
Tchernoff in hoogsteigen persoon. Hierin 

schiet de regie van de SP tekort. De burgervader 
geeft niet-thuis en persvoorlichter Jan-Bart 
van Opperaaij neemt de handtekeningen in 
ontvangst. 

De protesten sorteren effect. Op 13 juni 2000 
houdt de commissie van advies voor ruimtelijke 
ordening een extra vergadering om het vierde 
uitbreidingsplan te bespreken. Het college 
is intern verdeeld en heeft de raad gevraagd 
om een richtinggevende uitspraak. CDA en 
W D (samen goed voor elf zetels) pleiten 
voor een Milieu Effect Rapportage (MER). 
Om diverse redenen willen de andere partijen 
niet meewerken. Men acht het belang van de 
vele recreanten groter dan dat van een relatief 
kleine groep golfers, maar vooral wil men de 
ecologische waarde van het natuurgebied niet 
in de waagschaal stellen. Uiteindelijk wordt 
er gestemd en dan blijkt dat de stemmen van 
de eenmansfracties de doorslag geven. Met 
steun van ABBB en de SGP wordt het plan 
met zestien tegen vijftien stemmen verworpen. 
Bestuurslid T. Graus van de golfclub, die aan 
het begin van de discussie nog zeer optimistisch 
was, toont zich aan het einde van de avond 
een zeer teleurgesteld man. Hij verklaart dat de 
golfclub het voorstel terugtrekt in afwachting 
van een gunstiger klimaat na de gemeentelijke 
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Fietspad haar Huis ter Heide .. 

Plan voor uitbreiding uit 2000. Volgens dit 
voorstel komen er vijf holes in de Molshoop 
en vier in de Biltse Duinen. Het gobfpark 
neemt geen deel aan dit plan dat in 2003 
nog is aangepast om tegemoet te komen 

aan de bezwaren van de ruiters. (Kaartje 
uitgewerkt door Peter van Puijenbroek) 

herindeling van De Bilt wanneer 

een nieuwe politieke situatie 

zal zijn ontstaan. De Vrienden 

kunnen zich gelukkig prijzen want 

voor het eerst is er een minimale 

meerderheid op hun hand. 

Het vijfde plan van uitbreiding 

Na de gemeenteraadsverkiezing in 

november 2000 dient de golfclub 

het vijfde plan in. Dit plan is 

ten opzichte van het voorgaande 

plan uit 1999 op één onderdeel 

gewijzigd. O m tegemoet te komen 

aan het meningsverschil met de 

ruiters wordt voorgesteld om 

de paardenweides te verplaatsen 

zodat deze direct aansluiten bij 

de gebouwen van de manege. 

Daardoor wordt vermeden dat 

afzwaaiende golfballen risico 

opleveren voor paarden en/of 



Het verhaal van De Blitse Duinen (deel 2) 

ruiters. Dat is tevens aanleiding voor een 

nieuw bezwaar omdat dan 1,8 ha van het 

Molshoopbos wordt omgezet in weiland. 

Het bestuur van de golfclub laat het hier niet 

bij. De Grontmij N V krijgt de opdracht om 

de natuurwaarde van het plangebied in kaart te 

brengen. Dit rapport zal dienen als startnotitie 

voor een Milieu Effect Rapportage (MER) zodra 

de gemeenteraad instemt met de voorgestelde 

uitbreiding. Een tweede front wordt geopend 

naar de provincie nu het Streekplan op de 

agenda staat om te worden bijgesteld. 

De tekst in het concept Streekplan 2005-2015 

betreffende de Biltse Duinen geeft aanleiding 

tot touwtrekken in woordgebruik tussen de 

golfclub enerzijds en de Vrienden anderzijds. 

De golfclub slaagt erin om hun preferente 

voorstelling van zaken te laten doorklinken 

in het definitieve Streekplan (2005-2015). 

De tekst luidt als volgt: „ Uitbreiding van een 

golßyaan in landelijk gebied 3 en de EHS is 

in algemene zin niet per definitie onmogelijk. 

Beoordeling vindt plaats aan de hand van het in de 

EHS geldende 'nee, tenzij'-regime. Indien aan dit 

beginsel wordt voldaan, de inrichting plaatsvindt 

in goed overleg met Het Utrechts Landschap, en 

er voldoende garanties worden geboden voor de 

openbare toegankelijkheid van het terrein voor 

recreatief medegebruik (wandelen en fietsen), 

staan wij positief tegenover een uitbreiding van 

de golfbaan. " 

Vijf maanden later bericht Het Utrechts 

Landschap aan de provincie en de gemeente 

dat het deze voorstelling van zaken niet 

onderschrijft. 

Een 'Quick Scan' natuurtoets 

O p 19 april 2005 presenteert de Grontmij NV 

de 'Quick Scan natuurtoets uitbreiding golfbaan 

Biltse Duinen. Het is de uitkomst van een 

literatuuronderzoek naar de natuurwaarde 

in het plangebied dat is gedaan door ir. C.J. 

Jaspers. Behalve aan de gemeente wordt de 

Quick Scan ook voorgelegd aan de Stichting 

Het Utrechts Landschap (HUL) en aan de 

Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht 

(NMU) . 

Dan, in een gezamenlijke brief (d.d. 27 mei 

2005) aan de provincie Utrecht en aan de 

gemeente De Bilt, verklaren ing. H.K.M. 

Lugtmeijer (directeur HUL) en ir. J.A.C. 

Hogenboom (directeur N M U ) : „Op basis 

van onze afwegingen komen wij wederom tot 

de conclusie dat de uitbreiding van de golfbaan 

ongewenst is. Wij verzoeken u dan ook niet in 

te stemmen met de uitbreiding van de hui 

10 
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golfbaan De Blitse D uinen. 

In de loop van 2006, bij de startnotitie voor het 

nieuwe bestemmingsplan voor het Buitengebied 

Bilthoven Noord/Oost, wordt ook het advies 

van de provincie Utrecht bekend. De provincie 

stelt voor dat de golfclub haar huiswerk 

overdoet omdat ...„de Quick Scan onvoldoende 

antwoord geef op de vraag of er sprake Is van 

een significante aantasting van de aanwezige 

natuurwaarde. " 

Mede op grond van deze reacties besluit de 

gemeente De Bilt om in het bestemmingsplan 

voor de Biltse Duinen en het Molshoopbos de 

aanduiding 'multifunctioneel bos' te handhaven. 

De Biltse Duinen in de etalage 

In het verloop van 2005 wordt 

bekend dat het busbedrijf 

Connexxion - waarvan de Staat 

alle aandelen bezit - wordt 

geprivatiseerd. Het grondbezit, 

waartoe de Biltse Duinen 

behoren, komt in de verkoop. In 

juli 2005 worden de Vrienden 

op de hoogte gebracht dat 

makelaar Guus Boon de markt 

verkent op zoek naar gegadigden 

onder de inwoners van Bosch 

'EEN NATUURGEBIED? HET IS 
EEN KALE ZANDVLAKTE. ACH, 
WAT KUNNEN MIJ DIE LINKSE 

RAKKERS NOU SCHELEN' 
EVERT KROON (NR.333) ziet geen probleem in de koop 

en verkoop van een Utrechts natuurgebied 

„Een kale zandvlakte": aldus orakelde 
grondspeculant Evert Kroon in het tijd

schrift Quote 
(Bron: "Quote 500", december 2006) 

en Duin die een tuin hebben die grenst aan 

de Biltse Duinen. Bij navraag (d.d. 8 juli 

2005) bevestigt hij dat de grond inderdaad te 

koop wordt aangeboden. Deze grond is niet 

aangeboden aan de golfclub omdat zij niet te 

boek staat als voldoende kapitaalkrachtig; en 

ook niet aan Het Utrechts Landschap, omdat 

deze stichting toch niet van plan is meer te 

bieden dan € 1,- per m2 . De Vrienden zijn 

gealarmeerd en informeren Het Utrechts 

Landschap en de Stichting Natuur en Milieu 

Utrecht, alsook het ministerie van L N O . 

In samenspraak met Dirk van Kekem worden 

in de Tweede Kamer door de SP vragen gesteld 

aan de ministers Veerman en Zalm met de 

bedoeling dat een natuurorganisatie het eerste 

recht van koop zal krijgen 

(Kamervragen nr.:Fin.2006-

97). Zonder resultaat. Minister 

Zalm, die mede namens 

minister Veerman antwoordt, 

stelt zich afwijzend op. Hij 

bestrijdt dat de verkoop leidt 

tot een ander gebruik van de 

grond omdat de EHS-status en 

de bestemming van het gebied 

ongewijzigd blijven. Volgens 

beide ministers is het aan de 
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gemeente om deze opzet te handhaven. 

Versjacherd 
Later blijkt uit gegevens van het kadaster 

dat de Biltse Duinen door Connexxion zijn 

prijsgegeven aan grondspeculatie. Twintig ha 

worden aan vastgoedhandelaren G. Boon en 

E. Kroon verkocht, die optreden als de enige 

beherende vennoten van ' Q en Q Investments'. 

Nota bene, makelaar Boon heeft zes maanden 

eerder (medio 2005) potentiële kopers benaderd 

met een vraagprijs van € 7,- per m2; om 

vervolgens op 31 maart 2006 zelf, samen met 

E. Kroon, twintig ha te kopen voor de prijs van 

€ 1,60 per m2 . Uit de stukken van het kadaster 

wordt duidelijk dat op de dag van overdracht 

hiervan ruim negen ha en driehonderd are 

als twee percelen via een ABC-transactie zijn 

doorverkocht aan twee particulieren voor de 

prijs van € 5,30 per m 2 O p dezelfde datum 

verkoopt Connexxion Vastgoed nog twee 

percelen aan twee bewoners van de Bosuillaan 

waaronder 3785 m 2 aan de heer Peek. O p 

9 juni 2006 wordt nog eens een perceel van 

zeven ha en zevenhonderd are verkocht aan 

Fortis voor de prijs van € 2,- per m2 . Dit is de 

hoeveelheid grond die de golfclub voor haar 

uitbreiding op het oog heeft. Bij laatstgenoemde 

grondtransactie is wel een antispeculatiebeding 

opgenomen, terwijl dit beding bij de transactie 

met Boon en Kroon ontbreekt. 

De grondtransacties geven aanleiding tot een 

breed gedragen verontwaardiging als blijkt 

dat de Staat haar positie niet heeft gebruikt 

om de verkoop aan een natuurorganisatie 

te bevorderen; Connexxion als openbaar 

dienstverlenend bedrijf onmaatschappelijk 

heeft gehandeld; Het Utrechts Landschap haar 

mogelijkheden niet goed heeft uitgespeeld; en 

twee grondspeculanten met 12 ha natuurgebied 

en een winst van 150.000 euro zijn gaan 

strijken. 

D e Biltse Duinen als landschappelijk 
monument 
De Vrienden realiseren zich dat nu de opdeling 

een feit is, de samenhang van het gebied 

verloren dreigt te gaan. Naast versnippering van 

eigendom en versnippering van beheer, dreigt 

nu ook versnippering in besluitvorming bij 

gemeente en provincie. Met een beroep op het 

Europees verdrag in zake de bescherming van 

lokale, waardevolle landschappen (Conventie 

van Firenze 2000), bedenken de Vrienden de 

mogelijkheid om het gebied te doen aanwijzen 

als beschermd gemeentelijk monument . 

Daarmee wordt het gebied de Biltse Duinen 

als een landschappelijk geheel benoemd en als 
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'Historische stap' 
DOOR WARIF-ANNE DE JONGE 

BILTHOVEN - Natuurgebied 
De Biltse Duinen is zo waarde
vol dat het college er, met een 
beroep op de Conventie van Fi-
renze een gemeentetijk monu
ment van wil maken. 

"Een historische stap. De Bilt is 
de eerste gemeente in Neder
land die de Conventie toepast'', 
zei voorzitter van de commissie 
Ruimtelijke Ordening mevrouw 
Brenk-van Barneveld afgelopen 
donderdag. De Raad van Euro
pa wil het Europese erfgoed vei
ligstellen, door onder meer be
langrijke landschappen verre
gaande bescherming te bieden. 

"landschap draagt bij aan loka
le culturen en is fundamenteel 
voor de menselijke ontwikke
ling en consolidatie van de Eu
ropese identiteit", staat in de 
tekst. De Biltse Duinen waren in 

Biltse Duinen 
gemeentelijk 
monument? 
handen van vervoersbedrijf 
Connexxion, dat het twee jaar 
geleden verkavelde en aan di
verse partijen verkocht. Sinds
dien zijn bomen gekapt, hekken 
geplaatst en stuifduinen be
plant. De gemeente wil dat 

voorkomen en het gebied weer 
vrij toegankelijk maken voor het 
publiek. 

Onzorgvuldig 
De heer Reitsma is particulier 
eigenaar van een perceel en 
slecht te spreken over het pian. 
"De huidige bescherming die 
het bestemmingsplan biedt 
gaat ver genoeg. Een eigenaar 
mag zi]n erf afsluiten, en de 
plotselinge haast waarmee de 
gemeente dat recht nu wil door
kruisen is onzorgvuldig. Er is 
niet schriftelijk over gecommu
niceerd", verklaarde hij in de 
commissie. 

De gemeenteraad behandelt 
het voorstel 20 december. 

Het AD bericht: 'Historische Stap' 
(Bron Algemeen Dagblad- Utrecht Dichtbij 19 december 2007) 

zodanig bezien. Op 8 augustus 2006 wordt 
door de Vrienden mede namens het IVN bij de 
gemeente De Bilt het verzoek ingediend dat ook 
de steun krijgt van de Vereniging Heemschut 
in de provincie Utrecht. Wanneer wethouder 
Ditewig het voorstel van voorzitter Theo van 
Keulen in ontvangst neemt, verklaart hij reeds 
overleg te hebben met de nieuwe eigenaren. 
Zijn inspanningen zijn erop gericht de toegang 
voor wandelaars, het beheer van het landschap, 
en het onderhoud van de natuurwaarde veilig 
te stellen. Dit leidt ertoe dat op instigatie 
van Frans Poot dd. 28 september 2007 - als 
eerste stap - een perceel van 0,37 ha wordt 

aangekocht door de Stichting Mens en Natuur. 
Minder goed vergaat het de bospercelen 
van ir. W. van Rootselaar (4,2 ha) en A. de 
Blecourt (4,5 ha). Onder de dekmantel van 
bosonderhoud wordt hier op grote schaal 
gekapt. Uit stamresten en wortelstronken wordt 
tussen beide percelen een erf afscheiding van 
meer dan twee meter hoog opgetrokken. De 
houtstapel verhindert de vrije doorgang over 
lang bestaande paden. Hier staat een Menhir die 

Een Menhir uit stamresten in de Biltse Duinen om moedwil
lig de wandelpaden te versperren. 

(Foto John Bluemink) 

getuigt van onverholen minachting voor eigen 
buurtgenoten en voor de gemeenschap die het 
bosgebied 'multifunctioneel' willen houden. 
De term multifunctioneel betekent immers 
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AD www.AD.nl 
ZATERDAG 22 DECEMBER 2007 UO 

Waardevol landschap Biltse 
Duinen wordt monument 
JOLANDA BROKKING 
BILTHOVEN 

De Bilt past de monumentenveror
dening aan om het waardevolle land
schap van de Biltse Duinen te kun
nen beschermen. De raad heeft don
derdag de eerste stap gezet meteen 
nieuwe verordening. 

Aanleiding zijn de gebeurtenis
sen in de Biltse Duinen. Delen van 
dit gebied zijn sinds 2005 in bezit 
van particuliere eigenaren die met 
hekken, ijzerdraad en houtwallen 
proberen erfafscheidingen in het ge
bied te creëren, De aangepaste mo-
mimentenverordening is een mid
del voor de gemeente, ook als zij 
geen eigenaar van de grond is, een 
gebied te kunnen beschermen. 

Net als gebouwen kunnen natuur

gebieden in aanmerking komen 
voor een monumentenstatus. Als 
dat naeen inspraak- en bezwaarpro
cedure wordt toegewezen, heeft een 
landschap een beschermde status. 
Het mag dan wel worden onderhou
den, maar de aantasting van het ka
rakter van het landschap kan zo wor
den voorkomen. 

In de Biltse raad was brede steun 
voor de aanpassing van de monu
mentenverordening. Alleen de SGP 
en Christenunie vrezen voor de 
bouwmogelijkheden in het agrari
sche gebied in de gemeente. Zij den
ken dat de reikwij dte van de verorde
ning niet is te overzien en stemden 
daarom tegen. De verordening gaat 
op 28 decemberin. Vervolgens start 
de procedure om de Biltse Duinen 
aan te wijzen als monument. 

Het AD beriebt: 'Waardevol landschap Biltse Duinen 
wordt monument'. 

bestemd voor meerdere doeleinden, waarvan 
de openluchtrecreatie er een is. Beide eigenaren 
maken een lange neus naar de Overheid, die 
zich op het standpunt stelt dat verandering 
van eigendom geen verandering van gebruik 
met zich meebrengt. Met hun actie - en aldus 
onvoorzien — tonen zij aan dat de bestaande 
wetgeving niet toereikend is om een waardevol 

landschap afdoende te beschermen. 
In vervolg op het voorstel van de Vrienden 
en van het IVN, stemt de gemeenteraad op 
18 december 2007 in met de verruiming van 
de monumentenverordening. Hiermee is De 
Bilt de eerste gemeente in Nederland die op 
verzoek van de eigen burgers invulling geeft 
aan het Europees verdrag van Firenze. In dit 
verdrag (Firenze 2000) staat dat de bescherming 
van lokale waardevolle landschappen een 
taak is van de overheid. Voor de gemeente 
De Bilt is de bescherming van het landschap 
De Biltse Duinen actueel geworden nu blijkt 
dat naast de bescherming die uitgaat van het 
bestemmingsplan, aanvullende bescherming 
noodzakelijk is. 
Dit verhaal van de Biltse Duinen laat zien dat 
het Algemeen Dagblad (AD) d.d. 19 december 
2007 met recht spreekt van een 'Historische 
Stap', om op 22 december te vervolgen met 
'Waardevol landschap Biltse Duinen wordt 
monument'. 

* De auteurs van Het verhaal van de Biltse 
Duinen zijn beiden bestuurslid van de 
vereniging Vrienden van de Biltse Duinen. 
Deze vereniging van omwonenden is op 23 
maart 1988 opgericht en onder V 480975 
ingeschreven bij de KvK in Utrecht. 
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WERKEN BIJ INVENTUM 
Fred Meijer 

We spreken over het jaar 1931, toen mijn vader 

Freek Meijer als zestienjarige bij Inventum in 

dienst trad. 

Met een vierjarige opleiding aan de 

Ambachtschool te Amersfoort op zak, wilde 

hij als leerling tandheelkundige aan de slag 

gaan, maar door de recessie die zich in de jaren 

30 aankondigde, werd hij gedwongen naar 

ander werk uit te zien. Dit andere werk werd 

Inventum in Bilthoven. 

Daar kwam hij te werken op de afdeling 

montage, waar voornamelijk de wat 

kleinere huishoudelijke artikelen, zoals 

warmwaterketeltjes, broodroosters en 

Electrisch straalkacheltje uitvoering goud/zwart 
uit 1932. 

straalkachels in elkaar werden gezet. 

De onderdelen werden op de stamperij 

gevormd, daarna gingen ze naar de 

verchromerij. Dit verchromen gebeurde in 

grote baden en met behulp van gelijkstroom 

werd het chroom aan het metaal gehecht. Van 

hieruit gingen zij naar de afdeling montage. O p 

deze afdeling werkten ongeveer tien mannen 

onder leiding van chef Van Veenendaal en 

assistent-chef Van der Schagt. Om later hoger 

op te kunnen komen, volgde mijn vader in de 

avonduren een vierjarige vervolgopleiding aan 

de Ambachtschool te Amersfoort. 

Nog maar net in dienst bij Inventum viel hij 

met z'n neus in de boter, want op 29 april 

1932 werd de bedrijfsleider, de heer G. van 

Putten, gehuldigd in verband met zijn 25-jarig 

ambtsjubileum. 

De heer Van Putten was al betrokken bij de 

voorbereidingen van O N V O , nog voordat het 

bedrijfin 1908 van start ging. Verschillende 

foto's van dit heugelijke feit en van de fabriek 

trof ik aan in het archief van mijn vader. 

Van zijn eerstverdiende geld schafte mijn vader 
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een nieuwe fiets aan, waarop hij 
elke dag vanuit Amersfoort via 
een fietspad langs de spoorlijn 
Amersfoort - Utrecht naar 
Bilthoven en v.v. reed. 
Alleen in de wintermaanden als 
het erg sneeuwde of regende, ging 
hij met de trein, maar dan moest 
hij nog vroeger opstaan om op tijd 
op zijn werk te kunnen zijn. Als 
hij dan op het station in Bilthoven 
aan kwam, had hij nog even tijd 
om zich in de wachtkamer bij de kachel op 
te warmen, voordat hij te voet door regen of 
sneeuw naar de koude hallen van Inventum 
ging. Dit gebeurde zes dagen in de week, omdat 
er in die tijd ook op zaterdag tot 12.00 uur 
werd gewerkt. Pas in de jaren zestig werd de 
vrije zaterdag ingevoerd. 

Binnen Inventum ging men er toe over om 
een voetbalelftal op te richten, omdat men 
ervan uitging dat sportieve medewerkers beter 
presteerden en minder ziekteverzuim zouden 
hebben. Een zeer moderne opvatting voor die 
tijd. Deze voetbalafdeling noemde men F.A.K. 
(Flink Aanpakken Kameraden). De naam 
EA.K. was afgeleid van de naam Fak Bronsing, 
de toenmalige directeur Bronsing. 

Electrische waterketel uit 1932. 

De bedrijfsleider van Inventum, 
de heer Kees Nachtegaal, was 
bestuurslid van F.A.K. 
Kon je goed voetballen en was je 
sportief, dan werd het belangrijk 
gevonden dat je lid werd van 
F.A.K. Als in de jaren 30 de 
werknemers op zaterdagmiddag 
hun bruine loonzakje kregen, kon 
het gebeuren dat er een briefje in 
zat met de mededeling dat je de 
volgende week niet meer hoefde 

terug te komen. De heer Nachtegaal vroeg dan 
aan degenen die geen briefje hadden gehad of 
ze zondags kwamen voetballen. Mijn vader was 
in Amersfoort lid van een handbalvereniging 
en hij ging eigenlijk liever handballen, maar 
hij ging zondags toch maar voetballen, om te 
voorkomen dat er bij hem de volgende week 
ook een briefje in zijn loonzakje zou zitten. 

Na 1936, toen de opmars weer werd ingezet 
en de fabriek uitgebreid werd met een extra 
opslag met daarboven een ontspanningszaal 
c.q. kantine en nieuwbouw aan de buitenzijde, 
kwam mijn vader met z'n collega's in de 
nieuwbouw te werken. 
Het met de hand monteren van de verschillende 
onderdelen werd uitbesteed of door vrouwelijke 
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krachten overgenomen. 

De activiteiten van mijn vader en z'n collega's 

gingen zich steeds meer toespitsen op het 

vervaardigen van verwarmingselementen. 

De arbeiders stonden toen op stukloon. Dit 

betekent dat je de ene week meer verdiende dan 

de andere week. Bijvoorbeeld: 1942 week 30 

verdiende hij ƒ 2 1 , - , week 31 ƒ 24,- en week 32 

ƒ 44,- inclusief vakantiegeld. 

Daarvan kreeg mijn moeder ƒ 17,50 

huishoudgeld, voor gas en licht werd ƒ 3,- opzij 

gelegd, contributie van F.A.K. ƒ 0,20, voor 

een pakje shag voor hemzelf ƒ 0,46 en een 

weekkaart voor de trein ƒ 1,70. 

Net getrouwd zijnde, was het moeilijk om een 

goed overzicht van de financiën te krijgen. 

Daarom hield mijn vader een kasboek bij 

waarin hij per maand alle inkomsten en 

uitgaven noteerde. Want moeilijk was het wel 

om met zo'n karig loon rond te komen. 

In 1938 had de afdeling eigenlijk geen 

chef, mijn vader had deze werkzaamheden 

overgenomen maar werd daar in de 

beginperiode niet voor beloond. Hij viel onder 

supervisie van een chef, die meerdere afdelingen 

onder zijn hoede had. Deze situatie heeft 

geduurd tot eind jaren 50. 

Toen heeft mijn vader aan de bedrijfsleider 

duidelijk gemaakt, dat hij vond dat er een 

'1 

• 

' I • I I I ' 

Kofßezetmachine. 

beloning diende 

te komen voor 

zijn arbeid en 

verantwoordelij kheden. 

Dit werd enigszins 

beloond, hij werd tot 

onderbaas bevorderd. 

Toen echter midden 

jaren 70 de functie van 

chef ontstond, werd 

deze functie aan een 

ander toegewezen en 

niet aan mijn vader. 

Een tweede maal voelde 

hij zich geroepen om deze kwestie bij zijn 

meerdere aanhangig te maken en uiteindelijk 

werd hij bevorderd tot chef, wat ondermeer 

inhield dat hij nu op maandsalaris kwam te 

staan. 

Bezettingsperiode 
In het begin van de bezettingsperiode ging de 

fabricage in Inventum gewoon door, weliswaar 

werd de productie steeds verder ingedamd, 

doordat er steeds minder mensen waren die zich 

financieel gezien dergelijke apparaten konden 

veroorloven. Ook de maatregel die de bezetter 

trof, zoals ongehuwde mannen oproepen voor 

de Arbeitseinsatz in Duitsland, verlaagde de 
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productie. 
Om niet naar Duitsland gestuurd te worden, 
trouwde mijn vader. Maar nu moest hij op bevel 
van de Duitsers wel deelnemen aan het bewaken 
van de spoorbaan Utrecht-Amersfoort. Zelfs de 
werkgeversverklaring van Inventum was niet 
voldoende om zich aan dit bevel te kunnen 
onttrekken. Toen de Duitsers in 1943 zomaar 
jonge mannen op straat gingen oppakken, 
dook mijn vader onder bij zijn schoonouders in 
Utrecht. 
Officieel moest hij elke week zijn vergoeding 
ophalen in Bilthoven, maar omdat dit te 
gevaarlijk was, werd hij daarvan vrij gesteld. 
(Hij ontving geen loon meer, want de 
productie lag nagenoeg stil) Door een oudere 
werknemer van Inventum werd het geld bij zijn 
schoonouders in Utrecht thuisgebracht. 
In dat jaar werd een van zijn collega's, Kees 
Alten, wel opgepakt om als dwangarbeider in 
Duitsland te werk gesteld te worden. 
Hij schreef op 22 juni 1943 het onderstaande 
op een briefkaart aan mijn vader. 

en daar zijn alle volkeren bijeen. Fransen, Polen, 
Russen en Belgen van alles maar we hebben 
de mooiste barak wel hoor maar het eten is 
verschrikkelijk slecht, aardappels in de schil en zo 
meer hoor nog erger als op de fabriek. 
De reis op zichzelf was wel mooi hoor en gehele 
dag in de trein en door de bergen soms wel een 
tunnel van een paar minuten. Het was wel 
prachtig daar hoor! 
Nu Meijer nu weetje het hoe ik het maakt hè. Nu 
doe de groeten dan maar aan Van de Schagt en 
aan Frits en de andere bekende. En zeg tegen Beus 
dat ik het volgende week wel eens schrijf want we 
werken op een Electro Motoren fabriek dus dan 
kan ik 's avonds alleen maar schrijfen. En dan 
hartelijk gegroet en tot wederziens. Daaaaag. " 

Dit schrijven was voorzien van diverse 
Wehrmachtstempels. 
Gelukkig is deze collega na de oorlog wel 
weer teruggekeerd en verder gaan werken 
bij Inventum. Tijdens de bezetting kreeg het 
personeel eten uit de gaarkeuken van Inventum. 

Hanau 
Beste Freek. 
Ik schrijf maar even een kaart want ik heb niet 
zo tijd om een briefte schrijven maar er komt er 
wel een hoor. We zitten in een lager in barakken 

Na de oorlog duurde het nog tot 1959 dat mijn 
ouders eindelijk de mogelijkheid kregen om in 
Bilthoven te komen wonen. Na 25 jaar tussen 
Bilthoven en Amersfoort te hebben gefietst was 
hij nu binnen 5 minuten thuis, wat voor ons 
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gezin in eerste instantie erg wennen was. 

Wij als kinderen, zagen onze vader eigenlijk 

alleen zaterdagmiddags en zondags, want 's 

avonds lagen wij al op bed als hij thuis kwam; 

nu was hij elke dag zo vroeg thuis dat wij 

gezamenlijk konden eten. 

O p de afdeling gesloten elementen, zoals de 

afdeling vanaf I960 werd genoemd, werden 

inmiddels 

ook 

kookplaten 

( 50 cm in 

diameter) 

gemaakt 

voor 

fornuizen 

van 

bedrij fs-

keukens, 

verwar

mingen in de bestuurscabine van locomotieven 

van de spoorwegen en deurverwarming op 

onderzeeboten van de marine. Maar het grootste 

aantal elementen was wel bestemd voor de 

boilers; daarvan was de vraag zo gestegen dat er 

naar een andere manier van produceren moest 

worden uitgekeken. 

Samen met een ingenieur ging mijn vader 

Hampie Bor bezig met het maken van 
kookplaten. (Foto A, van de Ham) 

naar Zwitserland om een horizontale 

elementenvulmachine te bekijken in verband 

met een mogelijke aanschaf daarvan. Deze 

vulmachine was belangrijk en werd dan ook 

aangeschaft. Hij werd gebruikt om de stalen 

buis, waarin de verwarmingsspiraal zat, op te 

vullen met isolerend cementpoeder. Vandaar 

de naam gesloten element. Mijn vader was 

verantwoordelijk voor het berekenen van de 

lengte van de verwarmingsspiraal. Zo'n gesloten 

element werd behalve voor boilers ook gebruikt 

voor badkamerverwarming en in kookplaten. 

Afdelingschef Freek Meijer, bezig met het berekenen van de 
lengte van de gloeispiralen. (FotoA. van de Ham) 
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In deze periode 

was mijn vader al 

bezig een jongen 

op te leiden om 

zijn functie in 

de toekomst 

over te kunnen 

nemen. Maar na 

een aantal jaren 

besloot deze het 

toch niet af te 

wachten, maar 

zijn kansen 

bij een andere 

werkgever te gaan 

beproeven. Ter 

gelegenheid van zijn afscheid werden foto's 

gemaakt en deze herinneren mij aan de tijd van 

de schoolvakanties, waarin mijn broer en ik 

vakantiewerk deden bij Inventum. 

Pas toen mijn vaders chef, de heer Van der 

Schagt, samen met zijn vrouw thuis op bezoek 

kwam, hoorden wij wat er allemaal gebeurde op 

de fabriek. 

Ook in de kantine van F.A.K., bij welke club ik 

op dat moment voetbalde, hoorde ik af en toe 

wat er gaande was op de fabriek. Mijn vader zelf 

praatte thuis namelijk nooit over zijn werk. 

Een goede collega van mijn vader was de 

Koffietijd op de afdeling gesloten elementen. (Foto A. van de Ham) 

heer Beus. In 

een houten 

gebouw, onder 

de werknemers 

de bungalow van 

Beus genoemd, 

werden door 

vrouwen zwak

stroomdekens 

gemaakt onder 

leiding van de 

heer Beus. Het 

was een soort 

naaiatelier. Deze 

heer Beus zelf 

was een vrij 

gesloten vrijgezelle man. Hoe hij het met deze 

vrouwen klaar speelde, ondanks alle op- en 

aanmerkingen van zijn mannelijke collega's heeft 

mij dan ook altijd verwonderd. Na verplaatsing 

van deze productielijn naar een andere plek in 

de fabriek, werd dit houten gebouw in gebruik 

genomen als kantine van F.A.K. 

Door de krapte op de arbeidsmarkt kwamen 

bij Inventum ook de eerste buitenlandse 

gastarbeiders werken. 

In 1980 was het eigenlijk de bedoeling dat mijn 

vader met pensioen zou gaan, maar door de 

slechte situatie van het bedrijf en het tekort aan 
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personeel had men verzuimd om op tijd zorg te 

dragen voor een opvolger. Daarom werd mijn 

vader verzocht om met wederopzegging van 1 

maand nog langer door te werken. 

De keuze van de opvolger viel op iemand die 

sinds enige tijd bij Inventum werkzaam was, na 

de fusie in I960 met H O P M I uit Woudenberg. 

Na een halfjaar vond mijn vader dat deze 

persoon zijn werk wel kon overnemen en dat hij 

nu echt van zijn pensioen kon gaan genieten. 

Bronnen: 
Archief Freek Meijer 1915-2003. 
Jubileumboek Inventum 1958. 
De Biltse Grift 1999 nrs. 1 en 2, 2005 nr. 4. 
Foto's A. van de Ham uit 1966. 

Geschiedenis van Inventum 
In 1903 betrekt ingenieur A. Vosmaer 

de villa Adriana aan de Soestdijkseweg in 

De Bilt-Station waar hij een bureau voor 

uitvindingen is gaan runnen. 

O p 3 februari 1908 verzoekt hij de 

heren Burgemeester en Wethouders 

van De Bilt om toestemming voor het 

bouwen van twee fabrieksgebouwen 

aan de 'Leyenschenweg' en de 

Brandenburgerweg en samen met zijn 

mededirecteur, de heer F. Onland van de 

O N V O een hinderwetvergunning 

aangevraagd. 

De naam wordt in 1910 gewijzigd in 

Inventa. Het verkoopkantoor is in die 

tijd gevestigd in Den Haag, terwijl 

de fabriek in De Bilt staat. De twee 

fabrieksgebouwen worden na verloop van 

tijd met elkaar verbonden door een half 

rond gebogen dak met in het midden glas, 

waardoor daglicht naar binnen kan treden. 

In de winter waren de hallen erg koud en 

brandde alleen een grote cokeskachel als 

enige bron van warmte, erg weinig voor 

zulke grote hallen. 

Door liquidatie van Inventa wordt in 

1915 de naam gewijzigd in Inventum. 

Aanvankelijk worden er vooral apparaten 

als strijkijzers, kruiken en waterketels 

gemaakt. 

Daarna komen de producten die lange tijd 

toonaangevend zullen zijn voor Inventum: 

de straalkachels en warmwaterreservoirs. 

Een andere specialisatie wordt het 

elektrisch fornuis. 

Tot zeker 1930 is er sprake van een sterke 

groei. Het aantal werknemers stijgt van 

acht in 1908 tot 420 in 1930. 

Dan volgt de crisis van de jaren 30 en ook 
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de Duitse concurrentie neemt toe, waardoor de groei stagneert. 
Dit zijn moeilijk jaren voor het bedrijf, het aantal werknemers daalt, maar in 1936 volgt het 
herstel. Door de Tweede Wereldoorlog wordt dit herstel weer teniet gedaan. 
Na de oorlog komt de productie weer langzaam op gang. 

In 1947 komt Instrumentenfabriek Smitt aan de Middellaan in handen van Inventum. Hier 
worden hoofdzakelijk relais gefabriceerd. In 1984 wordt Smitt samengevoegd met Nieaf in 
Utrecht tot Nieaf-Smitt. 
In 1948 kan weer uitgebreid worden. Overheidsbepalingen werken echter ten nadele van 
Inventum, zoals het koperverbod, de weeldebelasting en de verhoging van de elektriciteitstarieven. 
Ook wordt Inventum meer afhankelijk van de internationale situaties. 
In 1957 wordt in Wolvega een tweede fabriek gestart. 
Eind 1983 was de situatie zodanig verslechterd dat er gedwongen ontslagen vielen. Men ziet 
zich ook genoodzaakt tot afsplitsing van de luchtvaartdivisie (apparatuur voor het opwarmen 
van maaltijden in vliegtuigen), welke gevestigd wordt in Nieuwegein en nu onder de naam 
B/E Aerospace opereert. De verkoop van kleine huishoudelijke apparaten wordt overgenomen 
door een kleinhandelsmaatschappij in Veenendaal, die de producten onder de naam Inventum 
verkoopt. 
In Bilthoven gaat men zich specialiseren in de fabricage van boilers. 
Men zet hiervoor een geheel geautomatiseerde productielijn op. 

KENT UDE GEMEENTE DE BILT GOED? 
Er is op dit moment geen foto beschikbaar. 
De oplossing van de foto in het septembernummer betreft pand Kerklaan 75-
Heeft u het herkend/gevonden? 
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DE LEYEN, DEEL 8 
Lies Haan-Beerends 

In deel 7 heb ik u verteld dat, na jarenlange 

discussies, op 30 juni 1979 bij Koninklijk 

Besluit het Bestemmingsplan De Leyen werd 

goedgekeurd. Er waren toen in de Leyen 

al honderden woningen gerealiseerd en de 

voorbereidingen voor nieuw te bouwen huizen 

waren in volle gang. Daarover deed ik verslag 

in deel 6. Zoals uit laatst genoemde aflevering 

blijkt waren in 1979 225 woningwetwoningen, 

21 keuze- en 25 experimentele woningen 

(alle behorend tot de Ie fase) gerealiseerd. In 

1976 kwamen de 165 koopwoningen (2C fase, 

Prunuslaan e.o.) gereed en in 1978 werden 

69 woningwetwoningen (3e fase, Hendrik de 

Keijserkwartier e.o.) opgeleverd. De verdere 

ontwikkelingen volgden gestaag. 

De hieronder vermelde gegevens zijn 

grotendeels afkomstig uit de notulen van de 

vergaderingen van de Werkgroep de Leyen. De 

data van die vergaderdagen zijn dik gedrukt. 

Zoals blijkt uit het verslag van de vergadering 

van de Werkgroep de Leyen d.d. 11 juli 1979 
waren 24 bejaardenwoningen even voor 

juli 1979 opgeleverd en toegewezen. Deze 

premiehuurwoningen behoorden tot de 2e 

fase. Ook tot de 2C fase behoorden de nog te 

bouwen atelierwoningen. Met betrekking tot 

die woningen bestonden in juli 1979 echter 

nog diverse problemen, iets dat de werkgroep 

verontrustte. Uit een notitie in de kantlijn van 

bedoelde notulen blijkt dat ook burgemeester 

en wethouders hun bezorgdheid bij de 

woningbouwvereniging St. Joseph hadden geuit. 

De voorbereiding voor fase 4, plan de Leyen-

de Voorst, was in volle gang. Er waren wel 

wat problemen opgetreden. Er werd nog druk 

overlegd over de z.g. doorverkoopclausule. 

Tijdens de vergadering van 11 juli werd 

ook gesproken over een complex van zeven 

woningen dat bij de Rietveldlaan gerealiseerd 

zou moeten worden. De voorzitter deelde 

mee dat burgemeester en wethouders 

hadden besloten de bouw door de gemeente 

te entameren. De werkgroep vond dat het 

aanbeveling verdiende aan de Rietveldlaan 

slechts één woningcategorie te bouwen, 

waarbij de voorkeur werd uitgesproken voor 

premiekoopwoningen. Het zouden uiteindelijk 

woningwetwoningen worden. 

Uit het verslag van de vergadering van 12 
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september 1979 blijkt dat er nog steeds geen 

schot zat in de bouw van de atelierwoningen. 

Wel vorderden de voorbereidingen betreffende 

de premiekoop-woningen in het plan de 

Leyen - de Voorst (4L' fase) en de te bouwen 

appartementen-complexen in de Leyen-

zuidwest (5e fase). 

Met de structurele opzet van het noordelijke 

gedeelte van het plangebied de Leyen kon 

de werkgroep zich in principe verenigen en 

tevens met het voorgelegde ontwerp, dat door 

stedenbouwkundige De Groot werd toegelicht. 

Blijkens het verslag van 17 oktober 1979 waren 

er volgens de heer Van Liefland (afd. V van 

de gemeente) in november 1 979 circa 1.000 

woningzoekenden. Er dienden dus nog heel wat 

woningen gebouwd te worden, wilde men aan 

de woningbehoefte kunnen voldoen. Voor wat 

betreft de te bouwen atelierwoningen deelde de 

heer Konter (woningbouwvereniging St. Joseph) 

mee, dat de directievoering voor dat project was 

overgegaan naar het N.C.I.V. Men was met een 

aannemer in overleg over de bouwprijs; er was 

echter nog geen overeenstemming bereikt. Het 

door de aannemer gevraagde bedrag was hoog. 

Bij een bouwprijs van ƒ 80.000, - per woning 

zou de kale huur uitkomen op circa ƒ 530, - tot 

ƒ 5 5 0 , - . 

Met betrekking tot de bouw van de 

premiekoopwoningen in het plan de Leyen — de 

Voorst was overeenstemming bereikt over de 

hoogte van de stichtingskosten. 

De 5C fase (de appartementencomplexen, J.J.P. 

Oudkwartier) diende volgens burgemeester en 

wethouders in de woningwetsfeer gebouwd te 

worden. In verband met geluidwering moest 

dubbele beglazing worden aangebracht. Men 

verwachtte in mei 1980 met de bouw te 

kunnen starten. De werkgroep kon zich met het 

ontwerpuitvoeringsplan verenigen. Het zou aan 

burgemeester en wethouders en de commissie 

planologie worden voorgelegd. 

Het voorstel betreffende de bouw van 

zeven premiekoopwoningen aan de 

Rietveldlaan, bestemd voor huisvesting van 

gemeenteambtenaren, zou op 25 oktober in de 

commissie Personeelszaken worden besproken. 

Voor wat betreft de 6C fase (westzijde de 

Leyen) was door burgemeester en wethouders 

nog geen beslissing genomen. Het betrof de 

realisering van 45 a 50 vrije sectorwoningen. 

Die zouden, zoals zal blijken, pas veel later 

worden gerealiseerd. Ook werd tijdens de 

vergadering van 17 oktober 1979 gesproken 

over de noordwest hoek (7e fase), waarin ruimte 

was voor circa 140 woningen. Blijkens een in de 

kantlijn van de notulen staande notitie hadden 
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Eikvaren. (Foto Hans Haan) 

burgemeester en wethouders op 30 oktober 

1979 besloten akkoord te gaan met het 

uitwerkingsplan van de gehele noordwest hoek. 

Wel diende de wijze van uitvoering te zijner 

tijd nader bezien te worden. Het college stond 

niet afwijzend tegenover het toepassen van 

houtskeletbouw. 

Tijdens de vergadering van 14 november 1979 
meldde heer Olde (afd. III van de gemeente) dat 

het verschil van inzicht tussen de gemeente en 

de provincie over de doorverkoopclausule van 

de 107 premiekoopwoningen (4C fase, de Leyen 

- de Voorst) opgelost was. 

De goedkeuring van het raadsbesluit tot 

verkoop van de grond zou twee a drie maanden 

in beslag nemen. 

Betreffende fase 5 (zuidwest hoek) 

werd meegedeeld dat het aantal 

eenkamerwoningen teruggebracht 

was tot acht. Behalve die acht 

zouden er 57 tweekamerwoningen 

en 39 driekamerwoningen gebouwd 

worden, wat kwam op een totaal van 

104. 

De 6e fase zou betiteld gaan worden 

als de Leyen-Berlagelaan. Daar zou 

gebouwd worden in de vrije sector 

met garantiesfeer. Burgemeester en 

wethouders hadden dienaangaande nog geen 

beslissing genomen. 

Voor wat betrof de 7e fase, de noordwest hoek, 

zou men beginnen met het maken van een 

groeninventarisatie en een hoogtekaart. De heer 

Van Liefland hoopte dat het hele gebied, waarop 

circa 140 woningwetwoningen zouden moeten 

worden gebouwd, in een keer zou kunnen 

worden gerealiseerd. De werkgroep schaarde 

zich achter de suggestie van de heer Van 

Liefland. Aan burgemeester en wethouders zou 

gevraagd worden terzake een uitspraak te doen. 

Tijdens de vergaderingvan 18 december 1979 
werd door de heer Konter meegedeeld dat 

men over de bouwprijs van de atelierwoningen 
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(fase 2) tot overeenstemming was gekomen. De 

bouwprijs per woning zou ruim ƒ 80.000, -

gaan bedragen, wat zou leiden tot een huurprijs 

van ruim ƒ 550, -. Hij merkte daarbij op dat 

voor wat betreft premiehuurwoningen een 

Vi% hogere rente gold dan voor leningen voor 

woningwetwoningen. De premieaanvraag voor 

de atelierwoningen zou in de eerste week van 

januari 1980 worden ingediend, waardoor 

gebruik zou kunnen worden gemaakt van 

de nieuwe premiebedragen die per 1 januari 

ingingen. Mogelijk kon daardoor de huur wat 

worden verlaagd. 

Met betrekking tot de 4e fase (de Leyen - de 

Voorst) werd meegedeeld dat men hoopte eind 

januari 1980 met het bouwrijp maken gereed 

te zijn, zodat men rond 1 februari 1980 met 

de bouw kon beginnen. O p 9 januari zou een 

informatieavond voor aspirant-kopers worden 

belegd. 
Over de 7C fase, de noordwest hoek, werd 

opgemerkt dat enkele werkgroepleden 

een bezoek hadden gebracht aan een 

houtskeletbouw-project in Almere. De 

woningbouwverenigingen zouden zich 

daaromtrent nog nader oriënteren. Zoals blijkt 

uit een notitie, vermeld op het verslag, bleef 

men voor wat betreft de 7C fase vooralsnog 

uitgaan van bebouwing in woningwetsfeer. 

Men zou een onderhoud aanvragen met het 

ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 

Ordening. 

Tijdens de vergadering van de Werkgroep de 

Leyen van 16 januari 1980 merkte de heer 

Van Liefland op dat de voorlichtingsavond 

voor de aspirant-kopers van de in het plan de 

Leyen - de Voorst te bouwen woningen een 

goed verloop had gehad. 32 kandidaten hadden 

positief gereageerd. Er waren vijf negatieve 

reacties ontvangen. O p 28 januari zou er weer 

een voorlichtingsavond worden gehouden. De 

bouwverenigingen zouden de bouw doorzetten 

op het moment dat 6 0 % van de woningen 

verkocht was. Er werd naar gestreefd omstreeks 

15 april 1980 met de bouw te starten. Men 

schatte de bouwtijd op ongeveer tien maanden. 

Als startdatum voor de bouw van de woningen 

in de 5C fase (zuidwest hoek) dacht men aan 

1 mei 1980. Opgemerkt werd dat het aantal 

te bouwen woningen verhoogd was tot 105. 

Onderzocht werd nog of er drie aangepaste 

woningen voor mindervaliden zouden kunnen 

worden gerealiseerd. 

Uit een notitie in het verlag van 16 januari 

blijkt, dat burgemeester en wethouders in de 

7e fase woningwetbouw wensten te realiseren. 

Er was telefonisch overleg gevoerd, waarna 
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besloten werd de zaak betreffende de omzetting 

van vrije sectorbouw in sociale woningbouw 

bij de staatssecretaris voor Volkshuisvesting en 

Ruimtelijke Ordening in te dienen. 

Bakemakwartier. (Foto Hans Haan 2006) 

O p 9 november 1982 keurden Gedeputeerde 

Staten het uitwerkingsplan goed betreffende de 

te bouwen woningen aan de Rietveldlaan (fase 

1), die bij raadsbesluit van 25 mei 1982 als 

adres Bakemakwartier 1 tot en met 8 zouden 

krijgen en gelegen waren bij het speelterrein, 

dat te vinden is bij de Koldeweylaan. Het betrof 

woningwetwoningen die verhuurd zouden 

worden door woningbouwvereniging St. Joseph. 

Het adres van de 24 bejaardenwoningen 

(fase 2) die verhuurd werden door 

woningbouwvereniging 

Patrimonium werd lepenlaan 1 tot 

en met 47. 

De 19 atelierwoningen (fase 2) 

kregen als adres Prunuslaan 1 

tot en met 37. Die woningen 

werden door de bewoners van 

woningbouwvereniging St. Joseph 

gehuurd. 

Ook de premiekoopwoningen, 

gelegen langs de Prunuslaan, 

Goudenregenlaan e.o. (zie aflevering 

6) behoorden tot fase 2. 

Fase 3 kreeg als adres Hendrik de 

Keijserkwartier 1 tot en met 33 

en 2 tot en met 90 en Berlagelaan 

18 tot en met 32. Ze werden 

verhuurd door de Algemene Biltse 

Woningbouwvereniging. 

Ook het plan betreffende de Leyen - de Voorst 

(fase 4) werd op 9 november 1982 door 

Gedeputeerde Staten officieel goedgekeurd. 

De namen van de in dat plan gelegen 

wegen (Bongerdlaan, Perenlaan, Appellaan, 
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Protesten van bewoners tegen het gemeentelijk woonbeleid in de 
Leyen. (Foto Hans Haan) 

Kersenlaan, Perziklaan en Waltnootlaan) werden 
in de raadsvergadering van 25 november 1980 
vastgesteld. Rond deze woningen ontstonden 
problemen. Niet alle woningen konden 
worden verkocht en werden na veelvuldige 
besprekingen in 1981 verhuurd. Waarschijnlijk 
was het kettingbeding de oorzaak. De kopers 
kregen bedingen opgelegd, die beperkingen 
meebrachten bij verkoop. De prijs voor het 
kleine type woning (36 stuks) bedroeg eind 
1980 ƒ 165.500, -. De grotere woningen 
(71 stuks) zouden ƒ 170.500, - gaan kosten. 
Aanvankelijk waren er 411 gegadigden. Toch 
werden er in eerste instantie maar 50 woningen 

verkocht. De gegadigden werden om die reden 
nogmaals benaderd en de verkoopnormen 
werden aangepast. Voor wat betreft de kleinere 
woningen mochten, na aanpassing, ook 
mensen die binnen een straal van 20 km rond 
De Bilt zelfstandig woonden in aanmerking 
komen. Die moesten echter wel economisch 
gebonden zijn. Ook gegadigden die in De 
Bilt woonden en een koopwoning achter 
lieten beneden de ƒ 155.000, - mochten 
meedingen. Het mocht niet baten. Er 
ontstond wrijving in de wijk. Op de huizen 
werden spandoeken aangebracht met leuzen 
als: 'Woningnood — makelaarsbrood' en 'Dit 
is het resultaat van wanbeleid!' Uiteindelijk 
werd besloten het restant te gaan verhuren. De 

desbetreffende woningen werden verdeeld onder 
de Algemene Biltse Woningbouwvereniging 
en de woningbouwverenigingen St. Joseph en 
Patrimonium. Het betrof de woningen met de 
volgende adressen: Bongerdlaan 1, 4, 18, 21, 

23, 25, 43, 47, 49, 53, 69, Walnootlaan 22, 24, 
Perziklaan 1, 2, Perenlaan 14, 16, Appellaan 2, 
24, Kersenlaan 1, 2. 
Het bouwplan de Leyen - zuidwesthoek (fase 
5) werd op 20 mei 1980 door het college van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht goedgekeurd. 
Nadien werd het bouwplan enigszins aangepast. 
De herziening werd op 9 november 1982 

28 



De Biltse Grift maart 2008 

door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. De 

bouw werd door woningbouwvereniging 

St. Joseph gerealiseerd en kwam omstreeks 

1982 gereed. De woningen kregen als adres 

J.J.P. Oudkwartier. Tot deze naamgeving 

werd besloten op de raadsvergadering van 25 

november 1980. 

Fase 6 betrof vrije sectorbouw, die pas enkele 

jaren later gerealiseerd zou worden. 

In fase 7 werden 149 woningwetwoningen 

gebouwd, waaronder vier aangepaste 

woningen en zeven bovenwoningen, die 

halverwege 1983 werden opgeleverd. De 

woningen werden verdeeld over de diverse 

woningbouwverenigingen. De wegen in fase 7 

kregen de volgende namen: Bosrank, Bosroos, 

Bosanemoon, Bosbes, Bostulp, Egelantier, 

Eikvaren, Varen, Brem, Liguster, Hazelaar, 

Andoorn, Dravik, Herik, Klaver, Eikenlaan en 

Protesten van bewoners tegen het gemeentelijk 
woonbeleid in de Leyen. (Foto Hans Haan) 

Berlagelaan, die werd doorgetrokken en een 

rondweg werd. Tot deze naamgeving werd door 

de raad van De Bilt besloten tijdens de openbare 

vergaderingvan 25 mei 1982. 

Uit een staat, gedateerd 1 december 1982, 

kan men de vorderingen van de diverse 

uitwerkingsplannen aflezen: 

- fase 1: 254 woningwetwoningen (inclusief de 

acht woningen gelegen aan het Bakemakwartier) 

en 25 vrije sectorwoningen. 

- fase 2: 43 premiehuurwoningen (24 

bejaarden- en 19 atelierwoningen) en 165 

premiekoopwoningen. 

- fase 3: 69 woningwetwoningen. 

- fase 4: (de Voorst) 107 premiekoopwoningen 

en de tot vrijesectorwoning verbouwde 

boerderij De Voorst (die aanvankelijk als 

burgemeesterswoning gebruikt werd). 

- fase 5: (zuidwest hoek) 105 

woningwetwoningen. 

- fase 6: was nog niet gerealiseerd (daar zouden 

vrije sector woningen komen). 

- fase 7: (noordwest hoek) 149 

woningwetwoningen. 

Totaal betrof het 918 woningen, waarvan 577 

woningwetwoningen. 

Zoals u in deze aflevering heeft kunnen lezen, 

waren in 1982 al heel wat woningen gerealiseerd 
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Plan Leyen. 

in de wijk de Leyen. De fasen 6, 8, 9, 10 en 11 

(zie kaartje) werden later gerealiseerd. Daarover 

zal ik u in een slotartikel betreffende de Leyen 

vertellen. De op de kaart 

genoemde nummers 12 

tot en met 16 slaan op 

het plan Jan Steenlaan, 

dat uiteindelijk met 

de Leyen toch min of 

meer een geheel is gaan 

vormen. 

Bronnen: 
- dossier 1.778.53, 
invoernummer 371 , 
betreffende agenda's 
en verslagen van de 
vergaderingen van de 
Werkgroep de Leyen. 
-dossier 1.777.811.22, 
invoernummers 125, 126. 
127, 128, 129. 
- dossier 1.788.531.2, 
invoernummers 302, 303 . 
- dossier 1.778.532.1, 
invoernummer 289. 
- dossier naamgeving wegen, 
samengesteld door Lies 
Haan-Beerends. 
- lijst betreffende 
huurwoningen in de Leyen 
uit dossier van SSW 
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Het monument 

De voormalige portierswoning van het landgoed 

Vollenhoven dateert van 1843. Het vrijstaande, 

gepleisterde pand is gedeeltelijk onderkelderd, 

heeft een begane grond en eerste verdieping met 

een samengesteld zadeldak met pannen gedekt. 

De nokken hebben een ongelijke hoogte. Het 

heeft verder een rijke pleisterdetaillering, die 

gebaseerd is op ontwerpen in voorbeeldboeken 

die destijds in omloop waren. De detaillering 

komt ondermeer tot uiting in de omlijstingen 

met kuif van deuren en vensters en de 

schijnvoegen in blokvorm, waarmee 

natuursteenblokken worden gesuggereerd. 

Alle vensters hebben afgeronde bovenhoeken. 

De ramen op de begane grond zijn zes-ruits 

schuifvensters. De vormgeving is symmetrisch. 

De ingang heeft zich oorspronkelijk in het 

midden van de voorgevel bevonden in een 

diepe rondboog nis in het hoger opgetrokken 

vooruitspringende deel van de gevel. Rechts 

van de originele voordeur treft men het 

monumentenschildje aan. 

Dit vooruitspringende deel (risaliet) heeft op de 

eerste verdieping twee smalle vensters, die in één 

vensteromlijsting gevat zijn, en een met pannen 

gedekt zadeldak met een klein overstek en geen 

goten. De vensters hebben een ruitvormige 

roedenverdeling. 

In 1960 is tegen de achtergevel een uitbouw 

onder een lessenaarsdak gebouwd. In deze 

uitbouw bevindt zich thans onder andere de 

hoofdingang met een hall. De oorspronkelijke 

entree met gang is bij de woonkamer getrokken, 

waardoor deze aantrekkelijker afmetingen heeft 

gekregen. 

Het pand maakt nog steeds deel uit van het 

landgoed Vollenhoven, is een ri jksmonument 

en wordt door een particulier gehuurd en 

bewoond; het heeft echter de functie van 

portierswoning verloren. 

Bronnen: 
Monumenteninventarisatie van de gemeente De Bilt, 
1983. 
Monumentenlijst gemeente De Bilt 29.01.2002, 
gecorrigeerd 20.01.2004. 
Broekhoven, Sabine en Sonja Barends, De Bilt 
geschiedenis en architectuur, Kerckebosch BV Zeist 
1995. 
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