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Uitgroei van Eemnes van 1930 tot 2010
deel 2

Bedrijven en voorzieningen
ROM VAN DER SCHAAF

Van 1930 tot 2010 steeg het aantal inwoners in Eemnes van 1875
tot ongeveer 8900. In deel 1 werd de grote uitbreiding van het aantal woonhuizen behandeld. Door de groei, stijging van de welvaart
en nieuwe technische mogelijkheden moesten ook de winkels en de
algemene voorzieningen worden aangepast. In het van oorsprong
volledig agrarische dorp kwamen er vooral in de laatste decennia
ook veel niet-agrarische bedrijven. Vanaf 1960 was er een sterke
ontwikkeling van de soorten vrijetijdsbesteding.

WINKELS
Omstreeks 1930 had Eemnes tientallen gezinsbedrijfjes voor de gewone levensbehoeften van de inwoners. Het waren bakkers, kruideniers, kasteleins, kleermakers
en dergelijke. Bezorging aan huis was toen normaal. Toch had Eemnes-Binnen vijf
winkels. Vooral voor textiel kwamen ook veel verkopers van buiten Eemnes aan
de deur. Uit Baarn, Blaricum en Laren bezorgden ook concurrenten van Eemnesser
winkeliers. Door een complex van veranderingen in de maatschappij veranderde
de situatie in de jaren 1960. Bij de eerste grote uitbreidingen van Eemnes ± 1960
grepen enkele actieve winkeliers de kans. Zij wierven nieuwe klanten door bezorging aan te bieden in de straten met nieuwbouw. Dat waren o.a. melkboeren (Eek,
Zwanikken), bakkers (Heek, Hoogland, Van de Kuinder) en groenteboeren (Van
Oostrum, Griffioen). Door afweging van kosten en baten kon dat echter niet lang
stand houden.
Om aan de veranderende behoefte aan winkels te voldoen, was in het plan van
Philips voor bouw van woningen aan de Raadhuislaan en omgeving (1965 e.v.)
een fase 4 opgenomen voor enkele nieuwe winkels aan Torenzicht, tegenover de
Braadkamp. Dat plan werd overbodig, toen door initiatief van gebroeders Bertus
en Johan Eek in 1967 meer westelijk op Torenzicht 64 een moderne kruidenierswinkel kwam. Merkwaardig is dat B&W en de gemeenteraad hen niet wezen op
het plan van Philips voor een winkelcentrum bij de Braadkamp. De winkel verving
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Mevrouw Cor Hoogland – de Bruijn (geb. 1924) in haar bakkerswinkel Hoogland op Wakkerendijk 24.
De winkel werd in 1984 gesloten, nadat die meer dan 100 jaar had bestaan. De klant is zuster Ria Peters (foto 1983 door pastoor H. van Huik).

hun aan Laarderweg 12 gevestigde melkhandel en werd aangesloten bij de VIVOketen. In 1969 vestigden de gebroeders Van Oostrum (afkomstig van Wakkerendijk 208) zich daarnaast met een groentezaak. Verspreid over de tien volgende jaren ontstond daar winkelcentrum Torenzicht, onder andere door vervanging van
het gebouw van de EMREC (zie later). Tegen de in 1977 geopende Boni was door
de Ondernemers Kring Eemnes (OKE) bezwaar gemaakt tot aan de Raad van State.
Later bleek deze winkel een belangrijke toevoeging.
In het plan voor de in vier fasen te bouwen Noordbuurt (1971 tot 1985) is direct
het winkelcentrum De Eemhof opgenomen. Ondanks een waarschuwing in 1975
van de Kamer van Koophandel (KvK), dat men moest rekenen op koopkrachtafvloeiing naar plaatsen in de omgeving, is het geopend in 1980. Jarenlang liep het
niet goed. Bij de OKE en bij bepaalde politici ontstond de indruk, dat Eemnes behoefte had aan een groter opgezet winkelcentrum. Zoals de KvK had voorspeld,
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Winkelcentrum Torenzicht. Het is ontstaan in de periode 1967-1980. Na de sloop, die verwacht wordt
in 2013, komen hier woningen (foto 2012 door Rom vd Schaaf).

had inmiddels bijna elk gezin een auto, waardoor veel gezinnen hun grote wekelijkse inkopen deden bij Albert Heijn in Laren of Baarn en dergelijke zaken. Door
opdracht van B&W aan bureau Kolpron Consultants kwam er in 1999 een discussie op gang voor een “toekomstvisie”. Op 1 juli 1999 was er een openbare bijeenkomst in De Hilt. Ongeveer 200 personen kregen een uiteenzetting van Kolpron.
Zij deden op die avond mee aan een soort enquête over de verdere groei en ontwikkeling van Eemnes ten aanzien van groei, wonen, winkelen, groen en recreëren. Dat was het begin van jaren durende discussies over een beter winkelcentrum
in Eemnes. Mede beïnvloed door grondtransacties van het Vierkante Bosje, werd
in eerste instantie daar een winkelcentrum voorgesteld. Die plek zou ook goed bereikbaar zijn vanaf de A27. Vooral door acties van tegenstanders werd dat plan
door de Gemeenteraad verworpen. Er kwamen diverse alternatieve voorstellen
voor een winkelcentrum aan de Noordersingel of de Braadkamp. Daarbij werd
ook verplaatsing overwogen van de tennisbanen en voetbalvelden naar de noordHKE jaargang 34
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Winkelcentrum de Eemhof. Het is gebouwd ondanks een negatief advies van de Kamer van Koophandel en geopend in 1980. Hoe lang na de opening van de Minnehof in 2012 blijven hier nog winkels?
(foto 2012 door Rom vd Schaaf)

westhoek van het dorp bij de A27. Tenslotte werd in 2005 besloten tot een Dorpshart met onder andere twee grote supermarkten op de hoek van de Laarderweg en
de Noordersingel. Door de herhaaldelijk ingediende bezwaren werd aanvang van
de bouw sterk vertraagd. In november 2010 was er tenslotte een onherroepelijk
besluit van de Raad van State. Daardoor is duidelijk dat een privé-gedachte van
burgemeester De Bekker toch nog wordt gerealiseerd. In 1968 zei hij bij een interview met de Gooi- en Eemlander: Het toekomstige centrum zal komen aan de
Laarderweg in het midden van de nieuwe vestiging.
BEDRIJVEN VOOR AGRARISCHE ONDERSTEUNING
Naast de boerderijen1 en zaken voor de normale levensbehoeften van de Eemnessers waren er in 1930 uitsluitend bedrijven die zich vooral richtten op ondersteu8
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Automobielbedrijf Koot ca. 1960, Laarderweg 70. Hier was in 1941 Wim van IJken begonnen met een
garagebedrijf. In 1962 is het pand gesloopt en vervangen door een modern garagebedrijf.

ning van de boeren. Het waren allemaal familiebedrijfjes met slechts enkele medewerkers. In de bouwsector waren er omstreeks 1930 een vijftiental kleine bedrijven (aannemers, schilders, rietdekker). Ook waren er toen vier smederijen. Naast
de smederijen kwamen er enkele fietsenmakers. In de jaren 1950 waren er wel
vier. De eerste garagebedrijven in Eemnes waren ook belangrijk voor ondersteuning van het werk van de boeren. Dat was onder andere het bedrijf van Wim van
IJken (Laarderweg 70; vanaf 1941), die het in 1956 verkocht aan Kees Koot. Voor
het transport van goederen waren er enkele schippersfamilies. Daarvan is alleen
Transportbedrijf Eddy van IJken overgebleven, door overschakeling op wegtransport.
Voor de levering van diervoeders, kunstmest en dergelijke aan de boeren zijn er
vanaf ± 1900 verschillende coöperatief werkende bedrijven ontstaan. Daarnaast
waren er particulieren actief op dat gebied, zoals Gerard van Klooster, die de machinale maalderij op de Molenweg had overgenomen van molenaarsfamilie Pas.
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Van dat soort bedrijven is nu alleen de Welkoop over. De basis daarvan begon in
1953 als Coöp. Eemnes in de turfloods bij de NH-kerk (nu rijwielhandel Liersen).
Vanaf 1956 was het vervolg op Wakkerendijk 128d, waar in 1969 een winkel bij
kwam. Later is het bedrijf aangesloten bij de landelijke organisatie Welkoop. Het
wordt al vele jaren geleid door familie Rigter. Het bedrijf is in 2005 verplaatst naar
de Noordersingel.
NIET-AGRARISCHE BEDRIJVEN
Door toename van de mobiliteit kwamen omstreeks 1930 nieuwe bedrijven op.
Aan de Laarderweg kwam een hotel-restaurant, waar nu restaurant Eemland is.
Door de in 1929 geopende Rijksstraatweg kwamen daar theehuis De Paddestoel
(1930), café en theeschenkerij De Witte Bergen (1931), een kiosk voor ijs van de
VAMI en een garagebedrijf (1933; Oud-Eemnesserweg 13). Ook als gevolg van de
Rijksstraatweg kocht Herman Pot (uit het Westland) in 1932 een “verloren liggend” stuk grond van boer Seldenrijk. Hij vestigde zich niet ver van de Witte Bergen voor de opzet van een kaskwekerij voor een fruitrestauratie. Het bedrijf kreeg
de toepasselijke naam Tomatuva N.V. en groeide vanaf 1934 uit tot een bedrijf
met inkomsten door verkoop aan mensen die een uitstapje maakten. De producten
waren vruchtensap, vruchtensalades, ijs en dergelijke. Tomatuva is eind 1969 gesloten, wegens de aanleg van knooppunt Eemnes op het kruispunt van A1 en A27.
In verband met toenemend gebruik van auto’s begon ± 1952 Jan de Bruijn een garagebedrijf op Wakkerendijk 13. Hij legde zich ook toe op hulpverlening met
kraanwagens. In 1962 droeg hij de garageafdeling over aan Siem Beuk en ging op
Wakkerendijk 36a door met het kraanwagenbedrijf. Jan de Bruijn en een zoon leverden met de kraanwagens veel ondersteuning in de bouw. In 1967 is het bedrijf
verplaatst naar Meentweg 31 en ± 1975 overgenomen door het in Nederhorst den
Berg gevestigde kraanbedrijf Zwagerman.
Na gereed komen van de Afsluitdijk in 1932 was het gevaar voor overstroming
vanaf de Eem sterk verminderd. Daarom kwam er bedrijvigheid aan de Eem, dicht
bij Eembrugge. Beton- en tegelfabriek De Eem was daar vanaf 1934 enkele jaren
gevestigd, maar ging failliet. Terrein en gebouwen werden in 1939 overgenomen
door de Ocrietfabriek. In de periode 1945 tot 1960 groeide die tot een productiebedrijf met ongeveer 425 medewerkers, maar het aantal werknemers uit Eemnes
was altijd heel laag. Er werkten veel mannen uit Bunschoten / Spakenburg en
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Baarn. Het aantal werknemers liep echter geleidelijk terug tot ongeveer 25 bij de
faillissementsaanvraag in 2008. Een deel van het Eemnesser gebied bij Eembrugge
heeft de bestemming van bedrijventerrein gekregen. Maar op het terrein van de
Ocrietfabriek wordt een aan de Eem gelegen woonwijk overwogen.
In 1947 werd de in Hilversum wonende Piet Jongh eigenaar van het pand Kerkstraat 6, waar hij drukkerij HIPA- HIBO vestigde. De afkorting komt van Hilversumse Papierhandel en Hilversumse Boekbinderij. Omstreeks 1971 is het bedrijfje
verplaatst naar Torenzicht 80, waar later de Boni kwam. Een ander klein bedrijf
was het emailleerbedrijf de EMREC. Het was gevestigd in een houten schuur, die
omstreeks 1950 gebouwd is op het land achter het toenmalige pand Laarderweg
37. Veel Eemnessers herinneren zich de schuur, die tot eind jaren 1970 stond op
de open gebleven plek aan Torenzicht tegenover de Korenschoof. De schuur is gekocht en gesloopt door aannemer Blom voor de bouw van het stenen gebouw dat
vanaf ca. 1980 een aantal winkels en horecabedrijven huisvesting gaf, als onderdeel van winkelcentrum Torenzicht.
Omstreeks 1990 ontstond de nieuwe bedrijvenbuurt Bramenberg tussen de Zuidersingel en de A27. Aanvankelijk vestigde zich daar een betrekkelijk klein aantal
Eemnesser ondernemers, die tamelijk grote percelen konden kopen. Geleidelijk
verhuurden die delen van hun gebouwen aan bedrijven van buiten Eemnes. Door
uitbreiding van het bedrijventerrein en vervanging van niet optimaal gebouwde
panden is het een buurt geworden waar in 2010 meer dan honderd bedrijven
functioneren. Er werken de laatste jaren zoveel mensen, dat het moeite kost om de
parkeerproblemen op te lossen. Naarmate aan de zuidkant van Eemnes de bouw
van woonbuurten groeit, wordt ook de bedrijvenbuurt langs de A27 verder uitgebreid.
ALGEMENE VOORZIENINGEN VAN 1960 TOT 2010
Het aantal inwoners steeg in deze periode van bijna 2700 tot ongeveer 8900.
Daarvoor en om tegemoet te komen aan nieuwe eisen van de meer welvarende
tijd, was het nodig om de algemene voorzieningen van het dorp aan te passen.
Een deel daarvan wordt hier besproken. De meeste aanpassingen verliepen stapsgewijs, passend bij de uitbreidingen van de woonbuurten. Dikwijls was er veel inspanning nodig van bevlogen Eemnessers om tot aanvaardbare oplossingen te komen.
HKE jaargang 34
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Gemeentehuizen
Door de groei van Eemnes waren er meer ambtenaren nodig. Het vanaf 1907 gebruikte Gemeentehuis op Wakkerendijk 30 heeft midden jaren 1960 aan de achterkant een aanbouw gekregen voor de administratie. Maar in 1968 was al duidelijk, dat het weer te klein werd. In 1975 werd op de hoek van de Laarderweg en
de juist aangelegde Noordersingel een nieuw Gemeentehuis geopend. Eemnes
had toen ± 5700 inwoners. Wegens onzekerheid t.a.v. de toekomst van Eemnes
was het gebouwd voor een beperkte periode, maar tot 1995 werd het toch nog enkele malen uitgebreid. Door het besluit tot vorming van de BEL-combinatie voor
de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren, kon in 2009 aan de Zuidersingel een
groot nieuw Gemeentehuis worden geopend, gebouwd voor de drie gemeenten
gezamenlijk2.
Scholen
In 1930 had Eemnes drie scholen. De Protestants Christelijke school stond al vanaf
1883 op Laarderweg 13. Voor Rooms-Katholieke leerlingen was er de meisjesschool op Wakkerendijk 64 (H. Hartschool) en de jongensschool aan het einde
van de Kerkstraat (vanaf 1957 adres Jhr. Roëlllaan, waar later De Bongerd kwam).
De naam van die school was Mariaschool. Na een uitbreiding werden daar eind
jaren zestig de klassen gemengd voor jongens en meisjes. Het openbaar onderwijs
is in Eemnes in 1915 opgeheven.
Door de groei van Eemnes en de komst van veel andersdenkenden, was er in de
jaren zestig uitbreiding nodig. In 1969 werd de nieuw gebouwde openbare school
De Zuidwend geopend (Raadhuislaan 80). De School met den Bijbel aan de Laarderweg had het ruimteprobleem enige tijd kunnen oplossen door gebruik van het
Hervormd Centrum (Torenzicht 26) en door bouw van een noodgebouwtje voor
de kleuterklas tegenover de NH-kerk. Dat was ’t Overstapje op Torenzicht 1. In
1970 kwam er voor het Protestants Christelijk onderwijs een betere oplossing door
de opening van de nieuw gebouwde school De Wegwijzer (Ploeglaan 2).
Vanaf 1972 groeide Eemnes snel verder door bouw van enkele woonwijken in de
Noordbuurt. Daar waren dus ook scholen nodig. In navolging van de situatie in de
Zuidbuurt kwamen er tamelijk snel achter elkaar:
 1974: voor openbaar onderwijs de Hink-Stap-Sprong (Aartseveen 96). Na jarenlange terugloop van het aantal leerlingen is deze school in 2010 opgeheven.
De ruimte wordt nu gebruikt voor andere doeleinden, waaronder de R.K.
school Merlijn (voor speciaal onderwijs) en extra ruimte voor de Hobbitstee.
12
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 1976: voor R.K. onderwijs de Hobbitstee (Aartseveen 70). Na 2000 had deze

school herhaaldelijk te kampen met ruimtegebrek, ondanks de opening van de
clusterschool in 2007.
 1976: voor Prot. Christelijk onderwijs het Noorderlicht (Aartseveen 72).
De Hobbitstee en het Noorderlicht zijn gebouwd als één complex van twee afzonderlijke scholen. Beide zijn Jenaplanschool.
Naam school
Heilig Hartschool
School met den Bijbel

Periode
1876-1969
1883-1970

Plaats
Wakkerendijk 64
Laarderweg 13

Mariaschool (1)
Mariaschool (2)
De Zuidwend
Wegwijzer
Hink-stap-sprong
Hobbitstee
Noorderlicht
Mariaschool (3)
Clusterschool3
Merlijn

1919-1921
1921-1991
1969-2007
1970-2007
1974-2010
1976-heden
1976-heden
1991-2007
2007-heden
2010-heden

Kerkstraat 13
Jhr. Roëll-laan 15
Raadhuislaan 80
Ploeglaan 2
Aartseveen 96
Aartseveen 70
Aartseveen 72
Schoolpad 1
Vierkante Bosje
Aartseveen 96

Bij de Mariaschool in de Jhr. Roëlllaan waren eind jaren zestig wel gemengde klassen voor jongens en meisjes ontstaan, maar door de groei van het aantal leerlingen
kon men niet alle leerlingen in één gebouw huisvesten. Vanaf 1971 was er een
moeilijke situatie, waarbij er gebruik werd gemaakt van noodlokalen bij de Mariaschool, oude lokalen van de H. Hartschool op de Wakkerendijk en andere tijdelijke oplossingen. Tenslotte werd besloten tot de bouw van een nieuwe school aan
het Schoolpad bij de Stadwijksingel. Die werd in 1991 feestelijk geopend, waarbij
eindelijk alle klassen van het lagere en het kleuteronderwijs op één plek waren gehuisvest als Basisonderwijs (8 groepen) volgens de wetgeving van 1985. Door de
groei van het aantal leerlingen moesten ook daar na enkele jaren noodlokalen
worden toegevoegd.
In de jaren 1990 had een aantal scholen van Eemnes ruimteproblemen door sterke
wisseling van het aantal leerlingen. Men had jaren met te veel leerlingen voor de
beschikbare ruimte en andere jaren met ongebruikte lokalen. Na uitgebreid onderHKE jaargang 34
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Basisschool De Zuidwend in 1983. De kleuters van Zwaan Kleef Aan op weg voor de opening van het
nieuwe gebouw voor hun schooltje. Hier staat sedert 2010 het appartementengebouw de RaadsVore
(foto Peter Scholte).

zoek leidde dat tot bouw van de clusterschool in het Vierkante Bosje. Het gebouw
verving de drie schoolgebouwen van de Zuidwend, Wegwijzer en Mariaschool,
maar de organisatie van elke school bleef zelfstandig en de scholen behielden hun
namen. In 2007 werd de clusterschool geopend. Het gebouw van de voormalige
Mariaschool werd kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar van werkende ouders. Op de plaats van de Zuidwend en Wegwijzer werden twee grote gebouwen
gezet met appartementen voor ouderen; een woonzorgcomplex (WOZOCO).
Sport
De nieuwe inwoners van de jaren 1960 hadden veelal zittend werk. Daardoor en
door de geest van de moderne tijd was er behoefte aan zaalsport, naast de voetbalvereniging, die al was opgericht in 1947. Mede door beschikbaarheid van de gymnastiekzaal van de Mariaschool, werden in 1968 twee verenigingen opgericht; de
Eemnesser Gymnastiekvereniging (EGV) en de Volleybalvereniging Voleem. Enkele jaren later namen Jan Delfgou, Ger Dikstaal en Henk Potman het initiatief om
de sportverenigingen en recreatieve groeperingen meer te laten samenwerken. In
1970 werd de Stuurgroep Sport Cultuur en Recreatie Eemnes opgericht. De stuurgroep begon met vertegenwoordigers van 10 verenigingen. Weldra volgden nog
14
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Woonzorgcomplex de RaadsVore kort na de opening in 2010. Hier stond eerst De Zuidwend (foto Rom
vd Schaaf).

enkele, waardoor de stuurgroep in 1974 coördinerend optrad voor 14 verenigingen. Door goede samenwerking met de gemeente was de stuurgroep een stimulans voor allerlei vormen van recreatie. Voor alle verenigingen was een betere accommodatie noodzakelijk. Met medewerking van de provincie lukte het om De
Hilt te laten bouwen, die werd geopend in 1978. Door beschikbaarheid van de
overdekte sportzaal werden in de jaren 1978 t/m 1983 nog vier verenigingen voor
zaalsport opgericht. Geen wonder, dat De Hilt in 1982 sterk kon worden uitgebreid. De Hilt groeide uit tot een gebouw voor sport en ontmoeting van kleuters
tot senioren. Naast het gebruik door verenigingen vinden er ook allerlei cursussen,
theatervoorstellingen en vergaderingen plaats.
Er zijn drie sportverenigingen waarvoor in de groeiperiode nieuwe terreinen zijn
aangelegd. Daarover volgen hier enige bijzonderheden.
 De voetbalvereniging SV Eemnes is al in 1947 opgericht, toen Eemnes ruim
2200 inwoners had. Aanvankelijk lukte het niet om in de buurt van de dorpskern een speelveld te gebruiken. In de jaren 1947 t/m 1950 speelde de vereniging op velden bij de Heidelaan en bij de Doodweg in Laren. Met enige moeite lukte het burgemeester Kolfschoten in de loop van 1949 om de GemeenteHKE jaargang 34
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Het voetbalterrein, grenzend aan de Veldweg,
werd gebruikt van 1951
tot 1974. Op deze foto
van 30 april 1964 waren
er wedstrijden tussen leerlingen van de scholen.
Hier staat nu De Hilt (foto
C. Vermandel).

Geleidelijk werd sportzaal De
Hilt een centrum voor allerlei
activiteiten. Hier de ontvangst
bij een kindervakantieweek
± 1985, georganiseerd door
de toenmalige Stichting De
Driesten. In 2009 kreeg de ingang een ander aanzien.

Overdag wordt een sportzaal van De Hilt gebruikt
voor gymnastiekles voor
de basisscholen. Hier een
klas van de Mariaschool in
november 2011 (collectie
De Hilt).
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Hard werkende vrijwilligers van SV Eemnes
hadden eind april 1988
weer een succes. Een
uitgebreid sponsorcontract werd beklonken
met directeur Rinus van
Maurik van Star Shipping B.V. Aan tafel zitten vlnr: Hennie Reijs
(commerciële activiteiten), Jan Bakker (voorzit
-ter), Rinus van Maurik
en Wim Oskam (jeugdcommissie).

De tijdelijke tennisbanen op het
parkeerterrein bij de nieuwe voetbalvelden werden op 31 maart
1974 op deze manier geopend
door burgemeester De Bekker.
Rechts staat Ad Verhoeven, de oprichter en voorzitter van de vereniging (collectie TV Eemnes).

Op deze foto van januari
2001 was het ijs van de
baan niet mooi, maar er
wordt druk geschaatst.
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De drumband In Aethere Musica, optredend in 1976 voor de viering van 625 jaar Eemnes. De tamboer
-maître is Richard Holl. De tamboers vooraan zijn vlnr: Ardie de Gooijer, Monica van den Hoven, Marjan van Wegen, Ans Hoogland en José Luijf (collectie Ans Rigter-Hoogland).

raad te overtuigen, dat sport bij de moderne tijd hoorde. Daardoor werd vanaf
september 1951 gespeeld op een veld in het dorp. Dat was bij de Veldweg,
waar nu De Hilt en het grote parkeerterrein zijn. Door de sterke groei van Eemnes vanaf 1965, nam ook het aantal leden toe. Als onderdeel van de plannen
voor de Noordbuurt, werd besloten tot het complex bij de Noordersingel. Daar
werden in 1973 de eerste wedstrijden gespeeld. Het clubhuis en de kleedkamers volgden in de jaren daarna. Pas in 1979 kwam er verlichting, zodat in de
winter ’s avonds kan worden getraind.
 De tennisvereniging TV Eemnes werd door nieuwkomers opgericht in 1972. Zij
hadden de sport al elders beoefend. Wonend in Eemnes speelden zij al snel na
hun komst met groepjes vrienden op tennisbanen in Laren en andere plaatsen.
Ondersteund door de Stuurgroep Sport Cultuur en Recreatie werd al vóór de
oprichting met de Gemeente gesproken over aanleg van zes banen in het
nieuw geplande sportcomplex. Wegens financiële problemen stelde B&W voor
om als noodoplossing eerst het parkeerterrein bij de nieuwe voetbalvelden te
18
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Stichting De Driesten organiseerde vakantieweken voor kinderen. Het onderdeel “huttenbouw” was altijd een groot succes. De week werd rond 1980 ongeveer 7 keer gehouden. Door gebrek aan vrijwilligers was er geen vervolg meer. Nu organiseren medewerkers van De Hilt vakantiedagen.

gebruiken. Daar werden vanaf april 1974 twee banen bespeeld. Twee jaar later
werden vier echte banen geopend, die ongeveer op de huidige plaats liggen.
Intussen is het complex gegroeid tot 9 banen met verlichting.
 Toen Eemnes begin jaren tachtig meer dan 7000 inwoners had, werd het bij
schaatsweer op de Vaart erg druk. Een groepje enthousiaste Eemnessers wist
door aansprekende publiciteit in de winter van 1986 op ’87 het Eemnesser gevoel te bewerken, waardoor in februari 1987 de Eemnesser IJsclub “De Vaart”
werd opgericht. Door gezellige uitstapjes naar Thialf in Heerenveen en schaatstraining op het parkeerterrein van SV Eemnes, waren er twee jaar later al 500
gezinnen lid. Het kostte echter nog jaren inspanning om van de Gemeente vergunning te krijgen voor aanleg van de ijsbaan tussen de Watermunt en de Wakkerendijk. Die kwam in 1991 en in de winter van 1991 / ’92 was de baan gereed. Er was direct ook verlichting, geïmproviseerd met bouwlampen. In de
herfst van 1992 is die door zelfwerkzaamheid vervangen door de huidige verlichting.
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Vanaf ± 1970 tot februari 1981 kwam de rijdende bibliotheek wekelijks enkele uren in Eemnes. Hier
tijdens de lunchpauze wachtend in Eemnes-Binnen bij Wakkerendijk 210.

Cultuur
In dit artikel kunnen niet alle activiteiten op het gebied van sport en cultuur worden genoemd4. Maar vermeldenswaard voor het tijdsbeeld van de jaren 1960 tot
1980 zijn zeker de drumband In Aethere Musica (1965-1992) en Stichting De
Driesten (1970-19875). In de bloeitijd organiseerde In Aethere Musica bijna jaarlijks een concours (1970-1979); eerst op het Plantsoen en vanaf 1978 aan de
Noordersingel. De drumband deed ook mee aan veel concoursen elders; zelfs in
Engeland en Antwerpen. De Driesten organiseerde veel soorten van vrijetijdsbesteding voor jongeren en ouderen. Heel succesvol waren de kindervakantieweken.
Die werden gebaseerd op een bepaald thema en gehouden in de omgeving van
De Hilt. Het bouwen van hutten was dikwijls een geliefd onderdeel.
Voor het lenen van boeken gingen de Eemnessers tot ± 1970 naar bibliotheken in
Laren. In de jaren zeventig kwam er wekelijks enkele uren een boekenbus in Eemnes. Pas in februari 1981 was er het begin van een echte bibliotheek, toen vrijgekomen noodlokalen van de Mariaschool aan de Rutgers van Rozenburglaan gebruikt werden als Openbare Bibliotheek. Na jaren overleg met het bestuur van de
gemeente, werd in 1990 de bibliotheek aan de Raadhuislaan geopend.
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Wat betreft de cultuur van Eemnes verdient de in 1945 opgerichte toneelvereniging Deo et Arti hier ook aandacht. Eerst waren de repetities en de meeste voorstellingen in het R.K. Verenigingsgebouw in de Kerkstraat. Omdat het Verenigingsgebouw in 1978 voor gebruik werd afgekeurd, bracht men daarna de voorstellingen ruim 30 jaar in De Hilt. Voor repetities had Deo et Arti toen achtereenvolgens
twee kleine gebouwtjes, die door brandstichting verloren gingen. Het waren de
voormalige voetbalkantine bij de Hasselaarlaan (tot 2000) en vervolgens een houten gebouwtje dicht bij het voetbalterrein aan de Noordersingel (tot 2004). Het bestuur en de leden bleven volhouden en slaagden erin bij De Hilt het met comfortabele stoelen uitgeruste ‘hufterproof’ theatertje De Hasselbak te laten bouwen. Het
werd in 2009 feestelijk geopend. Daar zijn vanaf dat moment de repetities en de
voorstellingen. In de jaren zeventig speelde men bepaalde stukken op de deel van
Wakkerendijk 162 en noemde de ruimte “Theater Achter de Dijk”. Die ruimte is
nu de horecagelegenheid De Deel.
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NOTEN
1. Zie voor aantal boerderijen en verandering boerenbedrijf het boek Historische Canon
van Eemnes, venster 21.
2. Zie voor de gemeente en haar diensten het boek Historische Canon van Eemnes, venster
17 en zie voor de BEL-combinatie venster 23.
3. Clusterschool is niet de officiële naam. Het zijn in feite drie scholen, met de oude namen Mariaschool (4), Wegwijzer (2) en Zuidwend (2).
4. Zie voor andere verenigingen het boek Historische Canon van Eemnes, venster 16 en 19
en het overzicht in HKE-2006 nr 4.
5. Formeel bestond De Driesten van 1976 tot 1995, maar de activiteiten liepen van 1970
tot 1987.
6. SOL is hier de afkorting van Stichtse Olie- en Lijnkoekenfabriek.
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