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De Valse Bosjes 
 

JOEP CAMPS 

 
Nadat ik een artikel over het zestigjarig bestaan van de Eemnesser voetbalclub 
had aangeleverd voor het kwartaalblad van de Historische Kring Eemnes, 
werd me gevraagd of ik een opstel wilde schrijven over de zogenaamde Valse 
Bosjes.  
 
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen had ik wel eens iets gehoord over Vier-
kante Bosjes, de plaatselijke partij Dorpsbelang schermde daar geloof ik mee, 
maar de naam Valse Bosjes zei me totaal niets. Het handelt om een klein ge-
bied aan het einde van de Meentweg en gesitueerd rond de inmiddels populaire 
Theetuin. Er zou zich daar een bijzonder bos bevinden waarvan de bodem 
hoofdzakelijk uit veen bestond, bedekt met een dunne laag klei. En inderdaad, 
daar was ik tijdens een eerder bezoek aan die theetuin zelf ook al achter geko-
men. De deining die een passant daar op het grasveld veroorzaakt, had me in 
het begin nogal verontrust, ik dacht zelfs even dat ik onwel was geworden, ik 
zag de bodem bewegen en mijn tafeltje wiebelde. De uitleg van een medebe-
zoeker stelde me echter gerust; we bevolkten op dat moment een drijvende 
tuin. Mooi, maar wat moest ik daar eigenlijk over schrijven?  
 
Sommigen raadden me aan eens in archieven te gaan snuffelen, bijvoorbeeld 
van Natuurmonumenten, of het Waterschap en natuurlijk de Historische Kring 
Eemnes. Ook het boek “Vrijheidsmonument Eemnes” van Jaap van der Woude 
zou me een stuk wijzer kunnen maken. We spraken af dat ik een poging zou 
wagen een historisch onderbouwd en aanvaardbaar verhaal over dit bijzondere 
natuurgebied op papier te zetten. Het is inderdaad een historisch onderbouwd 
verhaal geworden, echter aangevuld met (soms) hilarische anekdotes. Hopelijk 
zijn die twee categorieën door de lezer makkelijk te scheiden.  
 
Voor Eemnesser lezers die evenals ik niet op de hoogte waren van het bestaan 
en de ligging van de ”Valse Bosjes”, volgt ter verduidelijking een luchtopname 
van dat gebied. Aan de oostzijde worden de bosjes begrensd door de Meen-
tweg, in het noorden en westen door de Te Veenweg-Noord en de Goyerweg, 
en zuidelijk door de grazige Eemnesser weiden. Rechtsboven op de foto vindt 
men rond de witte rechthoek dus de Theetuin. 
Om aan de opdracht te kunnen voldoen, was een inspectie ter plekke min of 
meer noodzakelijk, dus ben ik op mijn fiets gesprongen en er heengereden. On-
derweg vroeg ik me alvast af waarom dat stukje natuur de naam Valse Bosjes 
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had meegekregen; er was daar waarschijnlijk wel wat loos. Waren het mis-
schien echt “gemene” of misschien slechts “onechte” bosjes? Beide omschrij-
vingen klopten namelijk qua betekenis met het bijvoeglijk naamwoord ”vals”.  
Even voorbij de theetuin heb ik mijn rijwiel in de berm gelegd om vervolgens 
waakzaam en wat aarzelend dit bijzondere bosperceel te betreden. Het was er 
niet echt moerassig, maar toch zakte ik tot over mijn enkels weg in de zachte 
bodem. Voorzichtig liep ik verder, me links en rechts vasthoudend aan lage 
boomtakken om te voorkomen dat ik onverwacht helemaal zou wegzakken in 
de bodem, het schrikbeeld van het alles en iedereen verzwelgend drijfzand 
spookte door mijn hoofd. Dat viel dus alleszins mee; zó “vals” waren deze bos-
jes nou ook weer niet. Intussen bedacht ik dat deze grond niet geschikt kon zijn 
geweest om bij het weidegebied van Eemnes gevoegd te worden; de koeien 
zouden er tot hun uiers in zijn weggezakt, dat hadden de boeren in vroegere tij-
den dus goed in de gaten gehad. Na ongeveer vijftig meter eindigde de verken-
ningstocht bij een sloot die het bosperceel in tweeën bleek te splijten. 
Inmiddels was ik er achter gekomen dat de Raad van State een milieuvergun-
ning voor een autosloperij, afgegeven door de provincie, nietig had verklaard. 
De natuurorganisaties zijn blij met deze uitspraak en hopen dat er na  
jaren praten eindelijk een oplossing komt waarbij de Valse Bosjes weer een 
schitterend natuurgebied worden en de autosloperij kan worden uitgeplaatst.  
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De heer Van Wijk van de Historische Kring Eemnes vertelde nog een aardige 
anekdote over de sloot die mij de verdere verkenningstocht onmogelijk maakte. 
Na de Tweede Wereldoorlog was de vader van de toenmalige gemeentesecreta-
ris en tevens secretaris van de voetbalvereniging, Frans van Duijne, koddebeier 
(veldwachter) bij de gemeente Eemnes en in die functie zat hij vaak achter stro-
pers aan. Werd hij door die illegale jagers waargenomen, dan trokken deze zich 
schielijk terug in de Valse Bosjes. Daar staken ze door middel van een gereed-
liggende plank de sloot over en trokken die dan weer op de oever, zodat ande-
ren, en vooral de koddebeier, er geen gebruik van konden maken. De dienaar 
van de wet moest daardoor een omtrekkende beweging maken en dan waren de 
overtreders van de jachtwet natuurlijk al in geen velden of wegen meer te zien. 
Op een zeker moment waren de stropers vergeten de plank binnen te halen, ten-
minste dat dacht de koddebeier en aldus zou hij als lachende derde een grotere 
kans op succes hebben dan de vorige keren, en ook nog zonder vertraging, de 
achtervolging kunnen voortzetten. Maar om voetbalfilosoof Johan Cruijff te ci-
teren, “Elk foordeel hep se nadeel” en dat bleek ook nu het geval. Halverwege 
de overtocht klonk namelijk een vervaarlijk gekraak en brak de als brug die-
nende plank in twee ongeveer gelijke delen uiteen, met als gevolg dat één se-

 
Aan de overzijde zag ik een lange rij autowrakken, daar begon dus het terrein van de gewraakte 
autosloperij.  
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conde later koddebeier Van Duijne Sr. languit in de stinkende prut lag te spar-
telen. 
 
Ben ook nog even aan de westzijde de bosjes ingetrokken. De ondergrond was 
daar nog zachter, lag ook lager dan aan de andere kant van de sloot; je zakte 
daar veel dieper weg, zelfs een keer tot aan mijn knieën. Op veel plaatsen 
groeiden riethalmen hetgeen duidde op de aanwezigheid van moeras; ik waag-
de me dus niet te ver in die jungle. Tussen dicht struikgewas heb ik overigens 
zonder succes gespeurd naar eventuele schuilhutten. Het Blaricums Verzet 
moet daar tijdens Wereldoorlog II onderduikers hebben ondergebracht. Wel 
vond ik een fles met het opschrift ‘KETEL EEN’, een hele beste borrel! Waar-
schijnlijk dat een alcoholist zich hier ooit heeft verschanst, onzichtbaar en on-
vindbaar voor zijn vrouw en toen dit flesje geleegd heeft. Ook vond ik nog een 
gaaf eierkooltje en een attribuut dat je daar niet verwachtte, n.l. een knop met 
simpele bloemmotieven, de handgreep van een ouderwets keukenkastje? 
Heb na die fietsexpeditie, die me overigens niet veel wijzer maakte, een bezoek 
gebracht aan de Eemnesser bibliotheek om wat historische geschriften door te 
nemen. De enige wijsheid die ik daar over de bosjes opdeed was, dat de door 

 
De stropers waren zijn hinderlijke bemoeienissen klaarblijkelijk zat geweest en hadden de plank 
tot op een paar millimeter na doorgezaagd en daarna weer teruggelegd over de sloot.  
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mij gevonden beek in vroegere jaren 
de Meentsloot heette en had gediend 
als afvoer van het overtollig veenwa-
ter. Het gebied ten westen van de 
Meentweg en Wakkerendijk heette 
toen ”Te Veen” en ten oosten ”Te 
Veld”. Op niet één van de oudere to-
pografische kaarten die ik raadpleeg-
de, waren overigens de Valse Bosjes 
aangegeven en ook die naam zelf 
werd (nog) niet gebruikt. 
Je zou mogen concluderen dat de bos-
jes pas rond die tijd werden geplant, 
hetgeen zou kunnen duiden op het 

 
De eerste kaart (1860) waarop de bosjes te zien zijn, dateert uit de jaren twintig / dertig van de 
vorige eeuw en de oppervlakte daarvan is exact gelijk aan die van tegenwoordig. De Veendijk 
was toen nog niet afgegraven. 
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valse cq onechte karakter ervan, namelijk dat deze bosjes niet spontaan en op 
natuurlijke wijze zijn ontstaan. Sommige Eemnessers hebben het in die zin dan 
ook over het gemak waarop de aanplanting kon worden gerealiseerd, de jonge 
boompjes konden zonder moeite in de veenbodem gestoken worden, daar had 
je geen schep voor nodig. Deze theorie verklaart in feite ook de naamgeving, al 
moeten we daarover toch zekerheid zien te verkrijgen. 
 
Heb op advies van Henk van Hees contact opgenomen met de heer M. van der 
Zwaan, roepnaam Rinus en inmiddels 89 jaar oud. Hij woont op het adres 
Meentweg 117, dus tegen de Valse Bosjes aan, en die moest dus wel het nodige 
over die omgeving kunnen vertellen. Mevrouw Van der Zwaan kwam als eerste 
aan de telefoon, ze kende Henk niet, wel kapper Van Hees. Als ik iets over de 
bosjes wilde weten, moest ik bij Rinus zijn, die zat in het prieeltje achter het 
huis.  
Ook deze kende alleen kapper Van Hees, maar kon me wel verder helpen met 
mijn verhaal. Hij wist overigens niet honderd procent zeker hoe de naam Valse 
Bosjes was ontstaan, maar gaf wel een indicatie die me plausibel genoeg leek. 
De bosjes waren vanwege de veengronden namelijk gevaarlijk terrein, vooral 
voor vreemden en kinderen. Als je de weg er doorheen niet goed kende, liep je 
gevaar weg te zinken in het moeras en te verdrinken, en daarop duidde dan ook 
de toevoeging “Valse” (gemene, ook wel gevaarlijke). De bosjes waren er al in 
zijn jeugd en Rinus wist zich nog te herinneren dat om de paar jaar de boom-
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pjes werden gekortwiekt en dat van het hout takkenbossen werden gemaakt die 
voor allerlei doeleinden werden gebruikt.  
Bijvoorbeeld als kachelhout en brandstof voor de ouderwetse oven van de bak-
ker. Ze worden nu al jaren niet meer gekapt en zodoende konden de boompjes 
van toen uitgroeien tot de bomen van vandaag. De Valse Bosjes zijn nu een be-
schermd natuurgebied.  
 
Hij wilde nog wel een opmerkelijk en vrij griezelig verhaal kwijt. Zijn moeder 
waarschuwde hem als kind al die bosjes nooit in zijn eentje te betreden, er 
zwierven namelijk gevaarlijke geesten rond, waaronder een zekere Putifar. Nu 
staat deze Putifar geschiedkundig voor een Egyptische minister uit het kabinet 
van de Farao, dus wat zijn geest hier in die Valse Bosjes te zoeken heeft, is ve-
len een raadsel. Als de lichtzinnige vrouw van deze Putifar nu had rond-
gespookt, was het verhaal geloofwaardiger geweest; het zou de wrake Gods 
kunnen zijn, want die wulpse dame had namelijk geprobeerd de rechtschapen 
Jozef, zoon van Jacob en mayordomus van deze familie, te verleiden tot over-
spel. 
Zo’n tien, vijftien jaar geleden was Rinus zoals gewoonlijk erop uitgetrokken 
om in de Valse Bosjes hout te gaan sprokkelen voor de kachel. Op een gegeven 
moment, hij was al zo’n vijftig meter diep het bos in gelopen, kon hij opeens 
geen stap meer verzetten. Hoe hij ook probeerde, er was geen beweging te krij-
gen in zijn benen, hij leek verlamd. Deze angstige toestand duurde ruim een 
minuut en toen hij zich weer kon bewegen en verder wilde gaan, liep hij auto-
matisch, en geheel onvrijwillig, de eerste tien meter achteruit. Daar werd hij 
opnieuw gedwongen stil te staan en pas daarna kon hij weer gaan en staan waar 
hij wilde.  

 
Even voorbij de theetuin vindt men (links) de 
Valse Bosjes.  

 
Recent genomen foto in de Valse Bosjes. 
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“Ze hebben me uitgelachen toen ik het vertelde”, mopperde Rinus, “maar ik 
weet zelf drommels goed dat ik het echt heb meegemaakt!”. 
Waarschijnlijk heeft hij dit verhaal ook verteld aan schrijver Bas Sleeuwenhoek 
die een ontdekkingstocht rond de Zuiderzee maakte, want die heeft het in zijn 
boek ”Het schrale eind” over een zekere Marinus bij Blaricum en diens spook 
Putifar. 
 
Rinus wist ook nog dat begin jaren dertig van de vorige eeuw de Veendijk (die 
liep van het tegenwoordige huis van klompenmaker Beekhuiszen tot aan de 
stoplichten op de A27) werd afgegraven door DUW-arbeiders (werkelozen). 
Daar gebruikten ze toen nog geen machines voor, maar alles ging op de schop. 
Het afgegraven zand werd met kruiwagens afgevoerd en gestort in het moeras. 
Een groot deel daarvan is terechtgekomen op de plek waar nu het tuiniersbe-
drijf Van den Brink (Theetuin) is gevestigd. De meeste arbeiders kwamen uit 
Amsterdam, een enkeling ook uit Eemnes. De Amsterdammers kregen overi-
gens een hoger loon uitbetaald dan de Eemnessers, de hoofdstedelingen waren 
namelijk arbeiders van de A-klasse; overigens scheelde het slechts een paar 
centen.  
De afgraving van deze dijk kon zonder risico plaatsvinden want door de aanleg 
van de Afsluitdijk (1932) zouden overstromingen van enige omvang nooit 
meer, of nog maar zelden, voorkomen. 
 
Bekend is ook het verhaal van Jaap Elders, in de jaren ’40, ’50 en ’60 de vuil-
nisman van Eemnes. Hij ging met zijn kar de boeren af en stortte het afval dat 
hij verzamelde achter zijn huis op de belt, aldus de omgeving van de bosjes 
aardig vervuilend. Naderhand hebben ze dat verboden. De vervuilde grond 
werd afgegraven en opgeruimd. Het huisje dat Jaap bewoonde, was van alle ge-
makken voorzien; hij bezat zelfs een klassieke WC, ofwel een houten bak op 
zithoogte met een deksel van hetzelfde materiaal als de stankafsluiter. Tijdens 
het noodzakelijk dagelijks drainageproces, sprak hij goedmoedig met de broed-
se kippen die naast dezelfde WC twee nesten met eieren zaten uit te broeden.  
 
Tot besluit 
Duidelijk is dat tegenwoordig al het mogelijke wordt gedaan om de natuur en 
het landschap rond de “Heerlykheid Emmenes” te beschermen. Dit betreft o.a. 
de inrichting en ontwikkeling van de gebieden, Noordpolder te Veld/
Maatpolder Binnendijks, Maatpolder Buitendijks, Zomerdijk en Buitenvaart-
Zuid. Bovendien is het veenweidegebied langs de Eem aangewezen als ecolo-
gische zone. De Eempolder is een stiltegebied, evenals de kampen van Blari-
cum. Daarnaast heeft Eemnes nog eens 550 ha aan poldergebied en natuurter-
reinen, waaronder de Valse Bosjes. 


