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Uitgroei van Eemnes van 1930 tot 2010
deel 1

DE WOONBUURTEN
ROM VAN DER SCHAAF

Van 1930 tot 2010 steeg het aantal inwoners in Eemnes van 1875
tot ongeveer 8900. Dat ging gepaard met een grote uitbreiding van
het aantal woonhuizen; van ongeveer 500 tot 3600. In bepaalde
periodes werd vooral gebouwd voor inwoners van Eemnes, terwijl er
in andere periodes juist een groei was van buiten het dorp. In 1971
was er zelfs een plan om ± 300 huizen per jaar te bouwen, terwijl
± 50 per jaar voldoende was voor de eigen bevolking. Men wilde in
Eemnes 5000 woningen hebben in 1985. Dit artikel laat iets zien
van de vele discussies vanaf 1967 en geeft de resultaten. De met de
uitbreiding gepaard gaande verandering van winkels en
voorzieningen wordt behandeld in deel 2, dat verschijnt in een
volgend nummer.
WONINGBOUW TOT 1962
Tot 1850 bestond Eemnes slechts uit een lintbebouwing langs de westzijde van de
Wakkerendijk en Meentweg en een dorpskom bij de kerk van Eemnes-Buiten. Bij
de haven en bij de kerk van Eemnes-Binnen was er ook wat bebouwing aan de
oostkant van de dijk. Omstreeks 1900 ontstond er meer bebouwing langs de Laarderweg, maar er bleven grote open stukken. In 1920 had Eemnes 470 woonadressen. Met het oog op uitbreiding werden tussen 1920 en 1925 achtereenvolgens
aangelegd:
 Molenweg,
 stukje Streefoordlaan,
 Nieuweweg.
In de loop van de jaren dertig lieten ondernemende Eemnessers daar heel verschillend ogende huizen bouwen, naar de wens van de eigenaars.
Na de opening van Rijksweg 1 in 1929 waren ondernemers ook van plan om in de
Zuidwesthoek (later in de volksmond Heidehoek) van de gemeente te gaan bouwen. Maar jarenlang is uitbreiding aldaar door het gemeentebestuur ontmoedigd1,
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Deze bouw aan het begin van de Raadhuislaan in 1957 was het begin van snelle uitbreiding van Eemnes (foto: Vermandel).

omdat daardoor post, elektriciteit, waterleiding, telefoon, contact met het Gemeentehuis, enz. erg duur zouden worden. Er werd pas in 1939 elektriciteit aangelegd.
Toen was er nog geen waterleiding. Niettemin kwamen daar in 1929 wel “Huize
Swanheim” (centrum voor naturisme2) en café en theeschenkerij De Witte Bergen
(1931). Geleidelijk ontstond er een buurtje van landhuizen met de straatnamen:
 Goyergracht Zuid
 Heidelaan. Dat was de heel oude Biersteeg, maar vanaf 1935 Heidelaan omdat
die naam netter klonk.
In 1950 was de noordkant van de Laarderweg vanaf het Sneepaadje (= latere begin Hasselaarlaan) tot de Gooiergracht volledig bebouwd. Maar vanaf huisnummer
24 tot aan de Hasselaarlaan was er nog een groot open stuk. Ook aan de zuidkant
waren er nog enkele open stukken; tussen Molenweg en Streefoordlaan en aan de
westkant van de Algemene Begraafplaats. Dat laatste stuk werd later gebruikt in
verband met de A27.
In de periode van 1940 tot 1950 was het aantal inwoners van Eemnes gestegen
van ± 1950 tot bijna 2300, maar het aantal woonhuizen was in die tijd nauwelijks
uitgebreid. Veel jonge gezinnen waren tijdelijk gehuisvest. Bouw van de volgende
blokken huizen verlichtte de woningnood:
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 Jonkheer Roëlllaan en enkele huizen

Deze kaart van 1960 toont o.a. de nieuwste straten Jonkheer Roëlllaan, Veldweg en Braadkamp
(bron: Univ. v. Amsterdam).

Raadhuislaan (1957),
 Veldweg (1952-1958),
 De Waag (1958-1960),
 Oostkant Torenzicht en Braadkamp

(1962).
WONINGBOUW 1963 TOT 1972
Het aantal inwoners steeg in die periode van ± 2800 tot ± 4000. Na de flinke uitbreidingen eind jaren vijftig kwamen er grotere uitbreidingen op gang in het
gebied ten zuiden van de Laarderweg.
Door opdrachten van de gemeente voor sociale woningbouw, ontstond vanaf
1963 het begin van de Zuidbuurt. Daar kwamen veel kinderen van oude Eemnessers met hun jonge gezinnen te wonen, maar ook mensen van de Marine. De volgende bebouwing ontstond:
 westkant van Torenzicht (1963)
 Maalderij (1964-1966)
 Graanoogst (1966-1967; ook huizen van bedrijven in Hilversum)
 Korenschoof (1967)
 Begin Raadhuislaan tot aan de Rutgers v. Rozenburglaan (1962-1963).
Omdat Philips Telecommunicatie Industrie grote verwachtingen had voor uitbreiding van het personeel in Hilversum en Huizen, is door het Eindhovense Philips
Bouwbedrijf De Nieuwe Erven in 1963 een plan afgerond voor de bouw van totaal
113 woningen, die gebouwd werden in drie fasen in de volgende straten (tussen
haakjes jaren van oplevering):
 Raadhuislaan (1965 en 1969-1971)
 Parklaan (1965 en 1968)
 Plantsoen (1965 en 1970)
 Rutgers van Rozenburglaan (1968)
 Zaadkorrel (1969).
Na aantreden van burgemeester De Bekker (1965) werden er nog grotere plannen
gemaakt. Om de knelpunten voor woningbouw op te lossen, zagen de omliggende
gemeenten graag een drastische uitbreiding van Eemnes. Burgemeester De Bekker
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In 1962 ging de Laarderweg vanaf de grens met Laren nog recht naar het dorp (foto: Vermandel).

ging graag mee met de wensen van het Gooi. De Gooi- en Eemlander publiceerde
in de krant van 28 november 1968 een interview met hem, dat als kop had Eemnes: de overflow voor volgebouwd Gooi.
Toen de gemeenten van het Gooi een uitweg zochten om de overtollige bevolking
te huisvesten, wilde Eemnes niet passief blijven. Men wilde echter voorkomen dat
de woningwetbouw, die de buurgemeenten hadden verwaarloosd, naar Eemnes
werd afgeschoven. In het interview noemde burgemeester De Bekker het onderwerp enkele malen buitengewoon boeiend. Een handicap tot samenwerking met
het Gooi was de administratieve scheiding door de provinciegrens. Toch vorderde
het overleg. Al begin 1968 was er een werkgroep opgericht van vertegenwoordigers van de gemeenten Hilversum, Baarn en Eemnes. Men constateerde dat er in
de jaren 1957 t/m 1967 in Eemnes gemiddeld ca. 27 woningen per jaar waren opgeleverd. Om aan de behoefte te voldoen, zou Eemnes van 1971 t/m 1975 gemiddeld per jaar 54 huizen moeten opleveren. Dus voor Eemnes een verdubbeling
van het tempo.
Het eerstvolgende plan voor bebouwing betrof de Zuidbuurt; opnieuw van De
Nieuwe Erven. Het werd aangekondigd in de Gooi- en Eemlander van 7 juli 1969.
De veelzeggende kop van het artikel was: 131 woningen aan Raadhuislaan – Eemnes gaat spoedig voor Hilversum en Baarn bouwen. De tussen de drie gemeenten
afgesproken verdeling was: 66 huizen voor personeel van Philips van Baarn en
Hilversum, 22 huizen voor woningzoekenden uit Eemnes en 43 overigen uit Baarn
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Deze blokken huizen aan de Klaproos en Raadhuislaan (nr 51-55, rechts) zijn gebouwd circa 1970. Op
het grasveld werd pas in 1980 de bibliotheek gebouwd (foto 1974, archief Historische Kring Eemnes).

en Hilversum. Het betrof de volgende blokken woningen, die in december 1970
en verspreid over 1971 en 1972 werden opgeleverd:
 Zuidkant Raadhuislaan vanaf nummer 51
 Klaproos
 Ploeglaan.
WONINGBOUW 1972 TOT 2000; VAN ± 4000 TOT ± 8600 INWONERS
Doordat de meeste grond onder zeggenschap van de gemeente viel, kon die de regie voeren over de bouwplannen. Het gemeentebestuur bepaalde fasering, verdeling over sociale woningbouw en vrije sector en type huizen.
Aanvankelijk plan tot het jaar 2000
Door initiatief van B&W was er al in 1968 een vertrouwelijk structuurplan verschenen. Dat was gebaseerd op een groei naar 15.000 inwoners, waardoor 4000
nieuwe woningen moesten worden gebouwd. Groot-Eemnes zou een tuindorp
worden met een zeer aantrekkelijke aankleding, waarbij voor hoogbouw geen
plaats is. Na herhaaldelijk overleg tussen de provinciale besturen van Utrecht en
Noord-Holland verklaarden Gedeputeerde Staten van Utrecht in 1971 zich te willen inzetten voor de woningnood in het Gooi en wezen Eemnes aan als groeikern.
Nu kwam er een geweldige versnelling van het bouwtempo. Eemnes had inmiddels ruim 900 woningen. Terwijl het Streekplan van 1969 nog sprak over totaal
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Burgemeester De Bekker (links) was aanwezig bij de overhandiging van de sleutels aan acht jonge gezinnen. Zij werden in februari 1973 de eerste bewoners van de Fazantenhof (foto G. en E. 21 febr.
1973). De namen zijn vlnr: Mary en Ron Koopmanschap, Jan en Coby de Jong, Bart en Hennie Frieling, Piet en Ria Hilhorst, André en Tineke Jorg, Harry van Gelder en echtgenote, Wil en Henk Kool,
Jan en Joke van den Broek.

2900 woningen in 1985, gaf de provincie nu een akkoord voor ca. 5000 woningen in 1985. Eemnes moest daardoor ca. 300 huizen per jaar gaan bouwen. In
april 1972 verscheen een rapport met diverse alternatieven voor de Noordbuurt,
variërend van 800 tot 2300 nieuwe woningen. De provincie Utrecht bevestigde
een groei gericht op ca. 9000 inwoners in 1980 en ca. 15.000 in het jaar 2000.
Ommekeer van beleid
Een groep inwoners met hart voor de dorpscultuur was tegen zo’n snelle groei van
Eemnes. Ook het gemeentebestuur bleek er nu niet meer gelukkig mee. Maar door
invloed en medewerking van gewest Gooiland kwam in 1972 het Eerste Deelplan
voor de Noordbuurt gereed voor drie wijken met totaal 437 woningen:
 Fazantenhof (eerste paal geheid in 1972 en eerste oplevering woningen in februari 1973).
 Patrijzenhof (gereed 1974).
 Hasselaarlaan (opgeleverd in de loop van 1974 en 1975).
Om een sterke groei tegen te gaan was begin 1971 door een aantal verontruste
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Acties van de Werkgroep Toekomst Eemnes
vormden het begin van beleid met langzamer
groeitempo van Eemnes (Laarder Courant de Bel
18 mei 1971).

mensen de Werkgroep Toekomst Eemnes opgericht. De trekkers daarvan waren Habo Jongsma, Frans Kok en Wivica Greve-von Weissenberg. Zij noemden de plannen van de provincie volkomen speculatief en dienden een bezwaarschrift in bij de Kroon om het bestemmingsplan Noordbuurt terug te
brengen van 1800 (was eerst 2300) woningen naar 1300. In de Gemeenteraad
werd die actie ondersteund door Klaas
van Dam en Jan Bakker van Progressief
Eemnes. Er waren ook anders denkende
Eemnessers. Met name een groep rond de “Stuurgroep sport, cultuur en recreatie”.
Zij dienden een tegen-bezwaarschrift in. Als gevolg van de discussies werd de politieke partij Dorpsbelang opgericht. Die wilde vooral het dorpskarakter van Eemnes behouden en nieuwbouw van woningen beperken tot de behoefte van de eigen inwoners. Vanaf 1974 heeft Dorpsbelang zitting in de Gemeenteraad.
In juni 1974 verscheen er een uitgebreide discussienota van B&W voor de gemeenteraad. Die nota indiceerde een meer gematigde groei van het dorp, gebaseerd op prognoses voor heel Nederland. Het Gewest Gooiland meldde dan ook,
dat het na 1975 geen behoefte meer had aan woonruimte in Eemnes, omdat er
concrete plannen waren voor bouw op de Hilversumse Meent en de Oostermeent
bij Huizen en Blaricum. De aanwijzing als groeigemeente van de provincie
Utrecht werd opgeheven. Het plan voor 4000 nieuwe woningen van 1970 tot
1985 werd verminderd tot 3000 à 2500. In de loop van 1975 werd de 6000ste inwoner verwacht. Voor natuurlijke eigen groei zouden dan ongeveer 50 woningen
per jaar moeten worden gebouwd. Mensen van buiten Eemnes, behalve bepaalde
in de regio werkende personen, konden alleen vrije sector woningen kopen. Medewerkers van onder andere Philips en de omroep konden via een puntensysteem
ook sociale huurwoningen betrekken.
In de nota van B&W van maart 1975 werd voorgesteld om de Noordbuurt in te
richten voor 1300 woningen, inclusief de reeds gereedgekomen bouw van Fazantenhof, Patrijzenhof en Hasselaarlaan (= eerste deelplan). Daarmee is een realistischer plan ingezet. De bouw in de Noordbuurt3 werd verdeeld in de volgende fasen:
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De bouw van het tweede deelplan ging heel snel. Hier de rij huizen Rietgors 26-42, evenwijdig aan de
Noordersingel (foto 1974, archief Historische Kring Eemnes).

Eerste deelplan: 437 woningen (1972-1975) = Fazantenhof, Patrijzenhof, Hasselaarlaan.
Tweede deelplan: 313 woningen (1973-1976) = Rietgors t/m Scholekster.
Derde deelplan: 325 woningen (1979-1981) = Aartseveen t/m Willemserf.
Vierde deelplan: 225 woningen (1981-1985) = Lambertsveen t/m Schilderskamp.
Voor zo goed mogelijke bepaling van de stedenbouwkundige plannen van het derde en vierde deelplan, is in december 1976 een enquête gehouden. Er zijn 1750
vragenlijsten verspreid. Daarvan kwamen helaas slechts 135 formulieren ingevuld
terug. Het resultaat is in maart 1977 verspreid aan dezelfde adressen.
UITBREIDING VANAF 1985 TOT 2000
Door bijzondere activiteiten tijdens de laatste raadsvergadering van burgemeester
De Bekker op 26 september 1977, werd de conclusie van het bestuur van Eemnes
voor de groei tot 1990 te laat verzonden en werd die niet meer verwerkt in het
Streekplan 1978. Eemnes wilde een stijging van het aantal woningen van de aanwezige bijna 1800 naar ± 2930 in 1990, terwijl het Ontwerp Streekplan een stijging gaf tot 2500 woningen. Met de nieuwe burgemeester De Leeuw-Mertens
bleef Eemnes zich wel inzetten voor de hogere doelstelling. Na de uitbreiding in
de Noordbuurt verwachtte men om in de Zuidbuurt ca. 600 nieuwe woningen te
gaan bouwen. De voorgenomen plaats was direct ten zuiden van Klaproos / Ploeglaan en het Vierkante Bosje. Daarmee zou Eemnes groeien tot ongeveer 2900 woningen.
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Deze kaart van 1977 geeft als nieuwste buurten
het eerste en tweede deelplan van de Noordbuurt. De bouw van het derde en vierde deelplan
moest nog beginnen.

De discussie over de Zuidbuurt, als het
vervolg van de Noordbuurt, begon echter pas goed eind 1985, in verband met
het volgende Streekplan. Volgens dat
Streekplan was in heel noord-oost
Utrecht minder snelle groei nodig, dan
eerder aangegeven. Voor Eemnes geeft
het Ontwerp Streekplan van december
1985 een stijging van 700 woningen tot
het jaar 2000, te bouwen in zuidelijke
richting. In een bijeenkomst van het
CDA in 1986 vertelde wethouder Den De A27 is in gebruik genomen. Ter compensatie
Dunnen, dat de Provinciale Staten het van de sloop i.v.m. de A27 hebben bepaalde becontingent voor nieuwbouw in Eemnes woners van Laarderweg en Nieuweweg een huis
kunnen bouwen in de verlengde Streefoordlaan
wellicht zouden vaststellen op 750 wo- (bron: Univ. v. Amsterdam).
ningen, waardoor Eemnes de eerste
acht tot tien jaar met woningbouw
vooruit zou kunnen. Door discussies en aanvullende afspraken met het provinciebestuur, werd de uitbreiding van 700 voor het Streekplan 1986 uiteindelijk verhoogd tot 820. In 1985 had Eemnes 2390 woningen, hetgeen dus zou worden uitgebreid tot 3210 woningen in 2000.
In 1985 was al een proefverkaveling gemaakt voor de gehele Zuidbuurt4, direct
grenzend aan Klaproos en Ploeglaan. In februari 1986 verwachtte men daar een
uitbreiding met 661 woningen. Het bouwen werd in hanteerbare fasen gespreid.
Discussiepunten voor het plan Zuidbuurt waren: 1) doortrekken van de Molenweg
naar de Stadwijksingel (snel verworpen), 2) de verbinding met de Wakkerendijk
(nog jaren punt van discussie). Voor elke bouwfase bepaalde men de verdeling tussen aantallen van de volgende soorten: woningwetwoningen, premie-woningen
(klasse A, B of C) en vrije-sector woningen. Door bezwaarschriften van bewoners
van Klaproos en Ploeglaan, werd de eerste fase (132 woningen) gepland aan de
zuidkant van de Stadwijksingel. De tweede fase (73 woningen) kwam aan de oostkant van de eerste fase. Na de start van de bouw in 1987 was de oplevering van de
eerste woningen in september 1988. Door problemen met de koop van een stukje
grond, is de Stadwijksingel pas in 1990 aangesloten op het Plantsoen. De eerste
bewoners konden alleen via de Zuidersingel in het centrum van Eemnes komen.
Verspreid over ongeveer acht bouwfasen is het plan gerealiseerd. De laatste woningen zijn gebouwd in de Zegge en werden opgeleverd in 1999.
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Hoofdopzet voor het derde en vierde deelplan van de
Noordbuurt, verspreid direct na de enquête in 1976 (bron:
publicatie van Gemeente Eemnes, door adviesbureau
OD205).

Voor elke fase was er uitgebreide gedachtewisseling in de
commissie voor wonen en
ruimte, waarna het besluit
werd genomen in de Gemeenteraad. Vooral over de percelen aan de oostkant en over de
kavels voor eigen bouw waren
er uitgebreide discussies. Mede door inschakeling van verschillende architecten per fase,
zijn er in het hele gebied sterk
verschillende typen huizen
ontstaan. Gedurende de looptijd van het project waren er
acht verschillende wethouders
verantwoordelijk (Terlien, K.
van Dam, Van IJken, Lankreijer-van Eijle, Den Dunnen,
Kraefft, Aarsen-Wolters en
Grothauzen-Robeers). Bij de afwegingen waren ook een aantal projectleiders betrokken en veel verschillende commissieleden.
Terwijl gewerkt werd aan fasen van de Zuidbuurt, is er in 1993/1994 al aandacht
besteed aan een nieuwe schil van bebouwing. Dat was nodig, omdat het lopende
plan voor de Zuidbuurt en de mogelijkheden van nieuwbouw bij bestaande wijken onvoldoende waren voor realisering van de in 1986 voorgenomen 820 nieuwe woningen. Eind 1998 werd besloten tot een schil van 175 woningen aan de
noordkant: de Vissenbuurt. Omdat het Streekplan tot het jaar 2000 slechts ruimte
bood voor 80 woningen, werd de bouw gespreid tot 2005.
Ook ontstonden er tijdens de bouw van de Zuidbuurt enkele projecten bij het centrum. In 1986 waren er besluiten over de seniorenwoningen aan de oostkant van
Torenzicht. De voorbereiding en realisering van de seniorenwoningen aan De
Waag en in de Bongerd liep van 1994 tot 1997. Van tijd tot tijd kwam ook de discussie op voor de bouw op het Vierkante Bosje en op het terrein van de voormalige gemeentewerf tussen Ploeglaan en Streefoordlaan.
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Vanaf de oplevering in 1999 hadden deze huizen van de Zegge uitzicht over de Zuidpolder, totdat in
2007 de bouw van het BEL-gemeentehuis begon (foto: Rom van der Schaaf, 2006).

Het totaal aantal woningen in Eemnes was in 2000 gegroeid tot bijna 3300, terwijl
in 1985 een groei gepland was van 2390 naar 3210. Door de inspanning van alle
betrokkenen van de gemeente werd de planning voor de lange periode dus goed
gehaald.
WONINGBOUW 2000 TOT 2010; VAN ± 8600 TOT ± 8900 INWONERS
Opnieuw was het beleid tav het tempo van de groei in discussie. De wensen liepen uiteen van 100 tot 30 woningen per jaar, maar de realiteit kwam uit op globaal 50 per jaar. In deze periode ging de discussie niet meer alleen over het aantal
woningen en de verdeling over sociale woningen en vrije sector woningen (beide
huur en koop). Nieuwe aspecten waren de vergrijzing en de daarbij behorende
zorg. Ook wilde men niet meer uitbreiden door telkens een “schil” aan de bestaande wijken toe te voegen. Alle politieke partijen waren het erover eens, dat er
geen uitbreiding komt aan de oostkant van de Wakkerendijk en Meentweg. Er zijn
studieopdrachten gegeven voor bepaling van de structuur van uitbreidingen gedurende een lange periode tot 2020 en zelfs indicaties tot 2030. Zie voor de conclusies daarvan de paragraaf Toekomstige ontwikkeling.
Terwijl discussies gingen over de periode tot 2030, werden ook besluiten genomen voor de volgende uitvoering van bouwprojecten.
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Jaar

Aantal
inwoners

Aantal
woningen

1930
1940

1875
1950

500
540

1950

2300

550

1960
1966

2700
3200

600
780

1975

5700

1600

1985
2000
2010

7200
8600
8900

2390
3300
3600

Nieuwe buurten of straten gebouwd
tot dat jaar (bouw in restplekken niet genoemd)
Heidehoek, Molenweg, stukje Streefoordlaan,
Nieuweweg
Roëlllaan, Veldweg, De Waag
Aantal straten tussen Wakkerendijk en Molenweg
Overige straten tussen Wakkerendijk en Molenweg, Fazantenhof, Patrijzenhof, Hasselaarlaan
Rest Noordbuurt, behalve Vissenbuurt
Zuidbuurt
Vissenbuurt, Vierkante Bosje

Vierkante Bosje:
In de vorige paragraaf is al geschreven, dat dit gebied in de jaren 1990 herhaaldelijk aan de orde kwam. Begin 1999 was er een besluit voor ontwerp van een winkelcentrum plus woningen. Door hoog lopende bezwaren van Eemnessers, werd
uiteindelijk in 2004 besloten voor een clusterschool en woningen in dat gebied.
De bouw van de eengezinswoningen liep van 2006 tot 2007. Aansluitend volgde
de bouw van het appartementengebouw, dat gereed kwam in 2008.
Vissenbuurt:
Eind 1998 is besloten voor de bouw van 175 woningen in drie fasen. De bouw
van de woningen die in 2010 gereed zijn, verliep van 2000 tot 2005. De discussie
over plan De Weiden, in het midden van de Vissenbuurt, liep nog begin 2011.
Woonzorgcomplex:
Bij het plan voor de Vissenbuurt, was het gebied De Weiden in principe bestemd
voor een woonzorgcomplex (WOZOCO), maar het was nodig eerst de wensen en
financiële haalbaarheid te onderzoeken, door vergelijkbare ontwikkelingen elders.
In 2006 is besloten dit complex meer centraal in het dorp te plaatsen; namelijk op
de plek waar de scholen Wegwijzer en Zuidwend eerst stonden. Na vertraging
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Deze kaart van 2004 geeft al bijna de situatie van 2010 aan. In het
noorden is de Vissenbuurt nog niet helemaal bebouwd, het restant
van het Vierkante Bosje is nog open en in het zuiden is het gemeentehuis nog niet aangegeven (bron: Univ. v. Amsterdam).

door acties van buurtbewoners in 2007,
kwam het in 2010 gereed, als twee gebouwen met appartementen. De namen daarvan werden Ploegvore en Raadsvore.
Het aantal adressen
voor bewoning is in
2010 gestegen tot
ruim 3600. De bevolking is in de 80 jaar
sedert 1930 gegroeid
tot bijna het vijfvoudige (4,75 maal). In die
tijd is het aantal
woonhuizen ruim zeven maal zo groot geworden (7,2 maal). Door toename van
de welstand is het gemiddelde aantal bewoners per huis sterk gedaald, van ± 3,75
naar ± 2,50. Bovendien is het comfort in huis sterk verbeterd.
GEBOUWD ERFGOED EN HISTORIE IN DE GROND
Er was na de Tweede Wereldoorlog niet alleen aandacht voor nieuwbouw. Om de
mooie sporen van het verleden te behouden, is in 1961 bescherming van gebouwd erfgoed wettelijk ingevoerd. In Eemnes werden in de jaren zestig 41 Rijksmonumenten vastgesteld. Dat waren 31 oude boerderijen, 3 kerken met hun torens en nog 7 andere historisch waardevolle panden, waarbij het gemaal bij de
sluis. De sluis zelf werd in 2000 ook Rijksmonument. Om wildgroei van aanpassingen in het karakteristieke oude dorpscentrum rondom de Kerkstraat te voorkomen, werd in 1966 het Beschermd Dorpsgezicht vastgesteld. De Monumentenwet
werd vernieuwd in 1988, waardoor een tweede categorie van beschermde panden
ontstond, de Gemeentelijke Monumenten. Na het grotendeels door de Provincie
Utrecht uitgevoerde Monumenten Inventarisatie Project (MIP), werden in 1999
voor Eemnes 29 panden geplaatst op de Lijst van Gemeentelijke Monumenten.
Dat waren 12 oude boerderijen en 17 andere beeldbepalende oude panden. Een
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overzicht van Rijks- en Gemeentelijke Monumenten is gegeven in het boek
‘Eemnes, geschiedenis en architectuur’. Er zijn eigenaren, die de monumentenstatus van hun pand waarderen en trots zijn op de historische uitstraling van hun bezit. Andere eigenaren zien de Monumentenwet als een ongewenste belemmering
voor door hen gewenste aanpassingen.
In de grond zit nog onbekende historie van Eemnes. Vanaf 1992 (Verdrag van Malta) is men daar meer aandacht aan gaan schenken door de verplichting tot archeologische toetsing voordat gegraven gaat worden in gebieden waar resten van
oude bewoning verborgen kunnen zijn. Door de gemeente is op kaarten vastgelegd welke gebieden dat zijn. Bij plannen voor nieuwbouw wordt dit dikwijls als
belemmering ervaren, omdat het vertraging levert.
TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VANAF 2010
Mede door de aanzet in 1999 voor een structuurplan voor de verdere groei, zijn er
diverse externe adviezen ingewonnen en heeft B&W deze getoetst in werkgroepen
van enigszins betrokken inwoners. Het resultaat daarvan staat in het rapport
‘Structuurplan Eemnes 2015’. In 2004 is dat plan van de hoofdlijnen van Ruimtelijke Ordening vastgesteld. In enkele zinnen samengevat is toen de volgende benadering voor de woonbuurten bepaald: Uitbreiding bebouwing in de Zuidpolder te
Veen in west-oost gerichte stroken, waartussen groen. Totaal 400 woningen in 10
tot 15 jaar. Toegang tot de wijken via de te verlengen Zuidersingel. De tussengelegen groene stroken bleken later niet in lijn met de visie van de provincie. De plannen zijn door B&W meer gedetailleerd en iets anders geformuleerd vermeld in de
‘Startnotitie’ van 2008. Daarin staat: Voorlopig blijft het bouwtempo laag, gemiddeld 50 woningen per jaar. In mei 2011 staat in de 'Ontwerp Structuurvisie' voor
ontwikkeling van de Zuidpolder: De ambitie is om circa 30 woningen per jaar te
realiseren, in een landelijke, dorpse sfeer, tot een totaal van circa 500 woningen.
…. Er wordt met name ingezet op jonge gezinnen. …enz. …
Een schets van april 2011 omvat het eerste gebied tot de hoogte van Wakkerendijk
116. Een klein deel van de grond is eigendom van de Gemeente. De rest is in handen van enkele projectontwikkelaars. Afstemming met de eigenaren van de grond
is een belangrijke opgave voor het gemeentebestuur. Dat is een groot verschil ten
opzichte van de uitbreidingen van 1972 tot 2010.
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Een deel van de zogenaamde Vissenbuurt werd gebouwd in de stijl van de jaren dertig (foto: Rom van
der Schaaf, 2005).

Noten
1. Boek Sleumer blz 32 e.v.
2. Swanheim afgebrand in 1944; adres was Goyergracht Zuid 33.
3. Het tweede deelplan betreft de straten: Rietgors, Watersnip, Zomertaling ten westen van de Noordersingel en ten oosten daarvan Roerdomp en Scholekster. De eerste woning van het tweede deelplan werd al opgeleverd in augustus 1974 en de laatste in 1976. Derde deelplan: Aartseveen, Jonneveen, Dingemanserf, Everserf, Reijerserf, Willemserf en Geutoomserf. Vierde deelplan: Lambertsveen, Simonsveen, Smalleveen, Schilderskamp, Troeveveen, Vlosseveen, Meeuwiskamp, Pijlenkamp, Ruiterskamp.
4. De aanduiding Zuidbuurt betreft hier het gebied waarvan de volgende straten de buitenrand vormen: Akkerpad, Melkpad, Watermunt, Zilverschoon, Karwij, Zegge, Roodzwenk, Eemlustlaan.
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