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Infrastructuur en ontwikkeling van
Eemnes 1815-1940
DEEL 4: UITBREIDINGSPLANNEN NA 1920
JAAP GROENEVELD

Deel 3 eindigde met de ongeplande gelegenheidsuitbreiding van de
Eemnesser bebouwing als lintbebouwing langs de Laarderweg en
wat gespreide bebouwing langs de Streefoordlaan sinds 1915. Dit
deel zal voornamelijk ingaan op de uitbreidingsplannen die
ontstonden vanaf 1920, hetzij op grond van particuliere initiatieven
(woningbouw), hetzij op grond van overheidsinitiatieven
(ruilverkaveling). In beide gevallen zijn de plannen niet geworden
zoals de plannenmakers ze bedachten. Eemnes zou er heel anders
hebben uit gezien. Lees en huiver!

GOOISE BOUWWOEDE
De groei van de bebouwing langs de Laarderweg en naaste omgeving versnelde na
1920. Het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918 initieerde een periode van
economische bloei. Dat zagen we ook in deel 2 met de aanschaf van auto's en
motorfietsen. Met de verkorte reistijden naar Amsterdam en Utrecht met eigen vervoer werd het nog aantrekkelijker om buiten te gaan wonen. In het Gooi heerste
omstreeks 1920 een ware bouwwoede. De Gooise boeren hadden blijkbaar een
ruim begrip van 'bouwgrond'. Ze verkochten hun enggronden profijtelijk voor de
bouw van vaak riante villa's in plaats van de verbouw van gewassen op de arme
zandgrond. In deze maalstroom pikten ook Eemnesser grondeigenaren en speculanten een graantje mee met Eemnesser grond.
Uit het dossier voor de bouwvergunningen kan een aardig inzicht verschaft worden wat er zoal aan woningen nieuw werd gebouwd in de periode 1921-1940.
Een klein deel was vervanging van een verouderd gebouw. De genoemde bouwwoede uitte zich in de piek van 1923 met 23 woningen waarvoor vergunning
werd verleend, waarna dit instortte tot het niveau van ca. 6 (3 à 9) per jaar tot en
met 1929. Niet alle vergunningen werden overigens gerealiseerd. De jaren 1930
en 1931 vormen een ware dip met elk maar één woning – de gevolgen van de
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Kaart 1: De Laarderweg en omgeving volgens de kadasterkaart van 1922 met daarin de eerste voorstellen voor wegen i.v.m. de uitbreidingsplannen van 1927 (Archief Eemland, Eemnes 1005-1193). Aan de
Streefoordlaan waren al 4 kleine woningen.

Beurskrach van 1929 – om daarna weer op te klimmen tot een piek van 16 in
1936. In 1936 herstelde Nederland zich van de crisis door het verlaten van de
Gouden Standaard, maar ons land werd in het kielzog van de Verenigde Staten in
1937 in een tweede lichtere recessie gezogen1. Sprak men eerst van woningen en
(land)arbeiderswoningen, in 1936 en 1937 kwam ook het 'landhuis(je)' in zwang
met de aanvragen van A. van Garderen uit Hilversum.
Uitbreiding van het stratenplan in 1923
Twee Eemnessers, de aan elkaar verzwagerde J. Hagen (aannemer in woningbouw
en raadslid) en J. Ruizendaal Czn. (aannemer in weg- en waterbouw), kochten
voor 1923 een strook grond van de familie Perier langs de huidige Nieuweweg en
ze zagen kans deze te vermarkten voor woningbouw. Ze waren op deze wijze de
eerste projectontwikkelaars avant la lettre van Eemnes. Ze verkochten kavels aan
particulieren of bouwden voor eigen rekening om te verhuren of te verkopen. Hun
enige tegenprestatie aan de gemeente was dat zij een bepaalde strook grond voor
de weg moesten afstaan en een bijdrage betalen aan het wegenfonds van de gemeente2.
Het plan was niet ideaal, want de woningen keken aanvankelijk uit op de achtertuinen en schuren van de overburen. De 'weg' was maar een smal, bij tijden modderig paadje. Aan deze Nieuweweg bouwde Hagen drie vrijstaande woningen,
evenals aan de Laarderweg. De Laarder aannemer Padberg bouwde in 1923 vijf
woningen in de hoek bij de grens met Laren en Goyergracht-Noord (Laarderweg
140 t/m 146 even en Goyergracht-N. 2) waar hij een stuk grond had gekocht.
Op een geactualiseerde plantekening voor de aanleg en verbreding van straten en
wegen bij het raadsbesluit van 10 oktober 1928 zag de situatie wat betreft de aan224
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Kaart 2: Laarderweg (8) en Nieuweweg (6) volgens het uitbreidingsplan van 1928. De donker gekleurde wegvlakken zijn bestaand, de lichtere de verbreding. Het smalle paadje Nieuweweg zou verbreed
worden ten koste van achtertuinen van de overburen aan de Laarderweg.

wezige woningen aan de Nieuweweg en de Laarderweg er al uit volgens Kaart 2.
In deze uitbreiding en bij de Laarderweg vestigden zich forensen, kleine middenstanders en degenen voor wie geen plaats was in de oude bebouwing.
Pas na 1945 zouden verdere uitbreidingen in het Eemnesser stratenplan aan de
westzijde van de Wakkerendijk/Meentweg plaatsvinden, in de eerste plaats met de
Veldweg in het verlengde van de Nieuweweg en daarna uitbreidingen dicht tegen
de dorpskern van Eemnes-Buiten aan op de Zuidwend. Dit valt buiten het bestek.
Rom van der Schaaf schreef daarover recentelijk een tweedelige bijdrage3.
Rijksweg 1 buitenom
Vanaf 1915 nam het gemotoriseerde verkeer zo explosief toe, dat het Nederlandse
wegennet hierop niet was berekend. Midden jaren 1920 werd dit algemeen ingezien en de discussies hierover leidden uiteindelijk tot het Rijkswegenplan 19274.
Rijksweg 1 zou worden verbreed en vernieuwd. Tussen Diemen en Hoevelaken
zou hij buiten de kernen om gaan en dus grotendeels over een nieuw tracé komen
te liggen. In Eemnes zou het plan van 1816 (zie deel 1 in HKE 2012-1) alsnog in
nieuwe vorm doorgaan.
Het is interessant om te constateren dat in het Gooi, maar ook in Baarn, de oude
doorgaande (post)wegen buiten de dorpskernen en de engen omliepen. Doorgaand verkeer en dorpsbewoners hadden zo geen last van elkaar. Met de aanleg
van de kostbare straatwegen was er druk vanuit de gemeenschappen om deze wegen door de dorpskernen te leiden. De aanliggende dorpen hadden er profijt van,
zowel voor eigen vervoer als voor de klandizie. Eemnes is hier een mooi voorbeeld van. Met de groei van het gemotoriseerde verkeer in de 20e eeuw werd echter de hinder te groot en werden de hoofdwegen weer buiten de dorpen verbannen.
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Kaart 3: Fragment van het plan van P. Schiloo dat in 1928 werd goedgekeurd (Archief Eemland, Eemnes 1005-1193). Het fragment afb. 23 was van dezelfde tekening. De straatnamen (toevoeging auteur)
zijn zoals die in het plan werden genoemd, behalve de Heidelaan die van 1935 dateert.

Uitbreidingsplan 1928
In Archief Eemland, Oud Archief van de Gemeente Eemnes, ligt een dossier van
het uitbreidingsplan uit 19285. Het loopt van 3 dec. 1923 tot 14 september 1936.
In de eerste brief van 1923 wordt gemeld dat op 12 november in de raad is besloten tot een eenvoudig uitbreidingsplan. Dit was het plan van de Nieuweweg van
de heren Hagen en Ruizendaal. Aangekondigd wordt dat eerdaags een bespreking
zal plaatsvinden met de gemeentearchitect van Laren, de heer P. Schiloo. Op
19 januari 1924 komt er een brief van Rijkswaterstaat, die aankondigt dat er een
plan in voorbereiding is om een nieuwe Rijksweg aan te leggen buiten de bebouwde kommen van Laren en Eemnes (huidige A1, maar als eenbaansweg met
226
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Kaart 4: Het nadere plan van 1936 met de invulling van het plan bij de Rijksweg uit 1928 (Archief
Eemland, Eemnes BNR 1005-1194).

slechts twee rijstroken). Er wordt verzocht bij het verlenen van bouwvergunningen
hier rekening mee te houden.
Van Schiloo komt een ongedateerde brief, vermoedelijk 1927, met een uitleg van
het plan dat veel verder gaat dan het eenvoudige plan van 1923. Vermoedelijk horen daarbij de ingetekende kadastrale kaarten 2 en 3. Hierin is opgenomen de aanleg van de nieuwe Rijksweg.
Op 8 dec. 1927 was er een bespreking met de inspecteur, de heer D.E. Wentink,
waarin nadere eisen werden bepaald. De Goyergracht-Zuid en de Oude Eemnesserweg (vanwaar die naam?) zouden in totaal 23 m breed worden met een rijweg
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van 9 m, waarnaast fietspaden en trottoirs, voorzien van bomen. De Seldenrijkweg
(met bomen) en Biersteeg (zonder bomen) wat smaller, 25 m met een rijweg van
6 m. De woningen mochten maximaal twee onder één kap zijn met een frontbreedte van het perceel van 30 m voor de eerste beide straten en 24 m voor de andere beide. De kortste afstand tot de grens van de weg was respectievelijk 24 en
10 m. Het ging dus om woningen voor de middenstand. In het plan was ook opgenomen de Verlengde Nieuweweg. Daar gold: breedte van de weg 12 m, wegdek
6 m, max. 4 woningen in een blok, geen kavelbreedte en 5 m tot aan de grens van
de weg. Kortom, hier arbeiderswoningen. Het hele plan werd goedgekeurd door
de raad in oktober 1928 en daarna op 14 mei door Gedeputeerde Staten.
Vanwaar dit door de gemeente Eemnes gesteunde plan ver buiten de kern van het
dorp? Met het duidelijk worden van de plannen voor de nieuwe Rijksweg 1 door
de zuidwesthoek van de gemeente zagen particuliere eigenaren en speculanten
een kans om gunstig grond te verkopen voor woningbouw in dit gebied. De grond
van deze Heidehoek was arm en minder geschikt voor landbouw. Ook waren er
geïnteresseerden, die wel wat zagen in het wonen in de natuur tegen het Gooise
Natuurreservaat aan. Met vooruitziende blik had J.G. van Dijk al in 1926 grond
weten te bemachtigen bij de aan te leggen Rijksweg. Op en bij het terrein van de
latere Kwekerij 'Gooi- & Eemlust' had hij voor ogen om een woonwijk te bouwen
volgens een plan van de Larense architect Schiloo.
Al in 1919 was de bekende kynoloog P.M.C. Toepoel vanuit Laren aan de Goyergracht neergestreken om in alle rust honden te kunnen bestuderen6 en in 1924
liet hij een aanbouw als 'bergplaats voor honden' bouwen7. Hij woonde in de villa
'Huize Panta Rei' op Goyergracht-Zuid 43. Hij was het die zich in 1935 zou beklagen bij de gemeente Eemnes over de straatbelasting die hij zou moeten betalen
terwijl alle voorzieningen ontbraken8. Pas in 1939 kwam er elektriciteit, maar nog
geen water en gas. In 1922 werd op enige afstand van de Goyergracht-Zuid het
aanzienlijke buitenhuis 'Sint-Jansklokje' gebouwd9.
De achtergronden om te besluiten tot een uitbreidingsplan in 1928 bij de Rijksweg
waren: (1) De wens om zulke bebouwing langs die Rijksweg in goede banen te leiden (...), (2) Het plan grenst aan het Goois Natuurreservaat binnen de gemeente
Laren. 'Een bebouwing in de toekomst zoodanig dat het natuurschoon in dit reservaat niet in het gedrang zou komen was zeer noodzakelijk.(...) Dit plan bedoelde
te zijn een rem tegen de drang uit het Gooi om strookjes bonk en heide tot bouw228
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Eemnes-Binnen in de jaren twintig met gezicht op de voormalige stalhouderij van herberg 'Het Roode
Kruis', waarin koster Adriaan Rebel zijn garagebedrijfje had. Zie de reclame voor Messing in Baarn en
voor Chevrolet (coll. Historische Kring Eemnes).

terrein te bestemmen en in korten tijd dit schoone gedeelte der gemeente met allerlei bouwwerken vol te planten! Dit doel is grotendeels bereikt, uitgezonderd
Biersteeg en Heidelaan.'10
In november 1929 werd de 'snelweg' geopend. Het idee van particulieren was om
ook bebouwing te realiseren langs deze weg. Grondeigenaren plaatsten borden
met de tekst 'bouwterrein te koop'11. Rijkswaterstaat wilde echter geen ontsluiting
toestaan van de Goyergracht. In januari 1930, twee maanden na de opening van
de Rijksweg, waren er al waarschuwingen tegen het ontstaan van lintbebouwing
erlangs. Aan de Biersteeg, vanaf 1935 Heidelaan, kwamen al snel een paar woningen tot stand. Ontwikkeling zou alleen kunnen als er parallelwegen kwamen langs
de Rijksweg.
Rijkswaterstaat zou in 1938 plannen daarvoor kenbaar maken, waarna er geen
langzaam verkeer meer op de 'snelweg' zou mogen rijden. Het gemeentebestuur
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drong daarna bij herhaling sterk aan op realisatie van een tunnel bij de Witte Bergen. De oorlog vertraagde deze plannen12.
Nieuwe mensen, nieuwe ideeën
Het dossier van de gemeente Eemnes gaat na een pauze (waarschijnlijk tot eind
1935) weer verder met de 'Eerste wijziging op het uitbreidingsplan'13. Uit een blad
aantekeningen blijkt dat de perceelbreedte aan de Rijksweg 60 m en de rooilijn op
25 m zou komen. Er kwam een nadere invulling van het uitbreidingsplan dat in februari 1936 door de raad werd goedgekeurd (kaart 4).
Het plan werd door de nieuwe inspecteur van Volkshuisvesting, ir. P.K. van
Meurs, in september 1936 besproken met de burgemeester, mr. P.A.L. van Ogtrop,
sinds maart van dat jaar nieuw aangetreden. Naar aanleiding hiervan schreef de inspecteur een brief aan B&W waarin hij zijn hierna volgende ernstige bedenkingen
uitte. Deze wijk voor beter gesitueerden, vooral forensen, zou een geheel afwijkende bevolkingsgroep binnen de agrarische gemeente Eemnes vormen, terwijl zij
vooral gebruik zouden maken van voorzieningen in andere gemeenten. Verder
was er het bezwaar van het ontstaan van een gesloten lint van bebouwing langs de
Rijksweg vanaf Bussum tot en met Baarn. De nu nog open ruimte zou een welkome afleiding zijn in dit patroon. De bebouwing zou parasiteren op het natuurreservaat betekenen en een bezwaar voor het Gooi. Om dezelfde reden heeft Baarn
geen bebouwing bij buurgemeente Hilversum toegestaan toen daarvoor plannen
rezen. 'De grondexploitatie, die een zeer fijne neus heeft, en in de Gooische gemeenten weerstanden ontmoet die in dit algemeen belang hun grond vinden,
tracht thans in Uw gemeente, waar deze overwegingen nog weinig behoefden te
gelden, deze weerstanden te omzeilen. Doch de belanghebbenden bij de betreffende terreinen houden uiteraard met plaatselijk en algemeen belang weinig rekening.'
De boodschap was duidelijk. Wilde men met het plan doorgaan, dan zou het zeer
waarschijnlijk afgewezen worden door de provincie. Dit was het laatste document
in het dossier hierover. In een raadsvergadering van januari 1939 wordt er nog
eens op terug gekomen door raadslid B. Groen. Hij had zijn eigen bouwvergunning geweigerd zien worden met verwijzing naar de 'Lintbebouwingswet'14 en
vroeg nog eens terug te komen op het plan. Hij stelde dat het plan van 1936 onafgehandeld was blijven liggen. De burgemeester corrigeerde hem; het plan was niet
meer in behandeling genomen wegens de bezwaren van de inspecteur van de
230
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Volksgezondheid. De (rest van de) raad steunde hem daarin. De burgemeester had
overigens een andere opdracht: de ruilverkaveling. Groen was vasthoudend en
ging door tot aan de provincie, mede omdat hij zich onjuist behandeld voelde
door een hem onwelgevallige notulering. In een genotuleerd gesprek met B&W op
16 jan 1939 kwam een en ander aan de orde. Daarin was echter ook sprake van
het pas kunnen aanpassen van bebouwingsplannen, nadat Rijkswaterstaat concrete
plannen had uitgewerkt voor de parallelwegen en de tunnel. Tot dan wilde de gemeente zijn bouwplan niet forceren, i.c. zijn verzoek inwilligen15.
Sindsdien is de Heidehoek (Heidelaan, Goyergracht-Zuid en de tegenwoordige
Oud-Eemnesserweg) een uithoek van Eemnes gebleven. Van Dijk liet zijn plan
voor een woonwijk varen en ontwikkelde op zijn terrein de bomenkwekerij Gooi& Eemlust. Wel raakte hij betrokken bij de ontwikkeling van het huidige wegrestaurant De Witte Bergen, dat in kleinere vorm in 1931 begon.
DE WEG ALS ECONOMISCHE MOTOR
Het is al een eeuwenoud economisch principe: (transito)verkeer nodigt ondernemende geesten uit er een graantje van mee te pikken. Cafébazen zijn er een stereotype van met hun café op de hoek, dus het kruispunt. Er waren rond 1925 wel
zeker zes uitbaters van cafés en/of herbergen direct aan de straatweg, te beginnen
bij 'Het Zwaantje' en herberg 'Het Roode Kruis' (bij de kerk) in Eemnes-Binnen,
Café 'Schippers Welvaren' (Staal), herberg 'De Lindeboom' (Wakkerendijk 7), hotel-café-restaurant 'Eemland' en café Tak (Laarderweg 128; sinds 1926). De meest
aanzienlijke hiervan was Eemland, dat in 1923 werd gebouwd16. Daarnaast waren
er verscheidene kleine gelegenheden waar men een neut kon nemen.
De auto's en motorfietsen moesten regelmatig worden voorzien van brandstof en
motorolie. Ook ging er wel vaker wat stuk dan tegenwoordig, denk alleen al aan
de lekke banden en versleten of vuile bougies, het gebruikelijke ongerief van die
dagen. Kortom langs de drukke wegen begon deze en gene handige jongen een reparatiewerkplaats, annex benzinepomp voor auto's en/of (motor)fietsen. Smeden
pikten doorgaans ook een graantje mee van de reparatie van de moderne vervoermiddelen.
Adriaan Rebel had in 1911 al een nummerbewijs (L-1038) aangevraagd voor een
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Afb. 2: Theehuis 'de Heidebloem' te Eemnes langs het fietspad tussen Laren en Baarn bij hoekgrenspaal 6 (coll. Hans Kleinhoven, Laren).

auto of motorfiets. Hij zou als monteur hebben gewerkt bij garage Messing te
Baarn en daar het vak hebben geleerd. In 1919 en 1920 vragen respectievelijk rijwielhandelaar Gijsbert Roodhart (Wakkerendijk 12) en rijwielhandelaar Aart de
Bruijn (Wakkerendijk 1) nummerbewijzen aan (L2364, resp. L-3556)17. Op een onbekend moment begon Rebel in de behouden paarden- en rijtuigstalling van de in
1921 afgebrande en niet herbouwde herberg 'Het Roode Kruis' een garagebedrijfje
(Wakkerendijk 39). In 1926 kreeg hij toestemming om 'een ondergrondsche bezine bewaarplaats met aftapinrichting' van 6000 liter te plaatsen, voor benzine
van de American Petroleum Company. Rebel maakte op zijn pand ook reclame
voor Messing en voor Chevrolet (afb. 1). Naast zijn functie als koster van de Pieterskerk, was hij tevens omroeper en hij repareerde fietsen en motorfietsen.
Het verleggen van de rijksweg buitenom was natuurlijk een slag voor degenen die
inkomsten trokken uit passanten, maar het schiep ook weer nieuwe kansen. Caféhouder E.J. van Wegen van Hotel Eemland had de bui al zien hangen. Hij organiseerde vanaf 1929 wielerwedstrijden met toestemming van B&W, hoewel burge232
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meester Rutgers van Rozenburg tegen was. Wethouder Groen meende dat het een
mislukking zou worden en wel na een paar wedstrijden over zou zijn met de belangstelling. Wethouder Stoutenburg wilde de Eemnessers 'eenig genoegen gunnen'. Dat bracht klandizie, maar in 1932 werd erover geklaagd door het toenemende aantal en wegens het verstoren van de zondagsrust18.
's Zomers was de Heidehoek bij de Witte Bergen een geliefd doel voor dagjesmensen en bermtoeristen. Als eerste had dezelfde E.J. van Wegen het theehuis 'De
Paddestoel' (Rijksweg 1) geopend in juni 1930. J.H. van Wegen van 'het Zwaantje'
kreeg het jaar daarop vergunning voor het plaatsen van een 'kiosk voor de verkoop
van chocolade etc.' bij de Rijksweg. Herman van Haaft opende een VAMI-kiosk,
van het ooit bekende ijsmerk19.
Eind 1930 werd door de gemeente Eemnes vergunning verleend aan een gezelschap heren dat N.V. 'de Witte Bergen' had opgericht, P.N. van den Brink, J.G.
van Dijk, J. Roest en J. Blom, allen te Laren, om een café-restaurant met woning te
bouwen20. Fruitkweker Herman Pot en zijn vrouw Joke begonnen in druivenkassen
van hun fruitkwekerij 'Tomatuva' en zij kregen in 1935 toestemming voor een
'verplaatsbare fruitrestauratie'21. De naam van één van de huidige viaducten van
het knooppunt Eemnes herinnert er nog aan.
In 1934 liet A.P. van den Brink uit Laren een garagebedrijf met showroom en benzinepomp bouwen langs de Rijksweg, nu Oud-Eemnesserweg 1322. In 1941 begon, ondanks de aanleg van de snelweg in 1929 en de oorlog, Wim van IJken op
Laarderweg 70 in het muziekzaaltje van de opgeheven vereniging 'De Eendracht'
een garagebedrijf en benzinepomp23. Vlakbij op Laarderweg 52 zat Jan Fokken
met zijn autoverhuur- en taxibedrijfje, die overigens nog een paar concurrenten
had met taxivervoer in Eemnes: P. van Klooster en W. Bijstra24. Eemnes had geen
busdienst meer sinds Fokken het had opgegeven. In 1936 probeerde J. Glebbeek
en in 1938 J. Perier om weer een busdienst Laren-Eemnes-Baarn te realiseren, mits
de gemeente subsidie verleende, maar die weigerde25.
Voor een totaalbeeld van de Middenstand in Eemnes vanaf 1890 wordt aangeraden het boek Van ballenwinkeltjes tot Minnehof te raadplegen.
Heidehoek
Er is nog wel wat meer over de Heidehoek en omgeving te vertellen. Ondanks de
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Kaart 5: Gemeente Eemnes, uit J. Kuyper, Gemeenteatlas van Nederland, 1865-1870, Leeuwarden.
Aanvullingen door auteur. De klinkerwegen in de Polders te Veld volgens de aanleg in de Ruilverkaveling van omstreeks 1940.

weerstand van Rijkswaterstaat, maakte de Rijksweg deze hoek van de gemeente
toch gemakkelijker bereikbaar. Reeds genoemd was dat vóór 1930 particulieren,
liefhebbers van het buiten wonen, een aantal woningen bouwden. De hoogste delen met heide en bos, tegen het Goois Natuurreservaat aan, leenden zich vooral
voor recreatieve doeleinden. De Heidehoek was erg geliefd bij Amsterdammers
om er te kamperen.
In 1920 had al een coöperatieve bouwvereniging van de Rozenkruisersbroederschap vergunning verworven om er een ziekenhuis annex tempel te bouwen, hoewel er bezwaren waren van grondeigenaren in de buurt, die vreesden voor daling
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Afb 3: Plan voor een zeilcentrum bij de Eemmond, in 't Raboes (Archief Eemland,
in Eemnes BNR1005-1195).

van de grondprijs. Het plan ging uiteindelijk niet door vanwege andere oorzaken26.
Een 'natuurvriendenkamp' kwam er rond de villa Swanheim (Goyergracht 33) die
tussen 1920 en 1925 was gebouwd. Er werd schande van gesproken en de Gooische Actiegroep tegen Volksverwildering verzocht in 1934 'de naaktcultuur door
verordeningen te beteugelen'. Er stond een houten schutting omheen, zodat er
niets tegen gedaan kon worden. Een kampeervergunning kon wel geweigerd worden en dat gebeurde dan onmiddellijk na een aanvraag in datzelfde jaar.
Hendrik Elders,'wonende op de Heide onder deze gemeente', wilde in 1930 op
zijn terrein voor circa 100 kampeerders tenten op zijn terrein laten plaatsen. B&W
gaf geen toestemming. Ook Kampeervereniging 'Avoek' in Amsterdam kreeg geen
toestemming voor 35 à 40 tenten in 193327. Vlakbij de kruising met de Rijksweg
ontstond op het terrein van de kunstenaar Matthijs Hage, waar hij zelf woonde en
een atelier had, een verzameling zomerhuisjes die er tegenwoordig verscholen in
het bos wat verrommeld bij staan. Het is mogelijk dit terrein waarover gerept werd
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Afb. 4: Twee schetsen van boerderijen langs de wegen in de polder. Ze staan met de as richting oostwest (Archief Eemland, in Eemnes BNR1005-1195).

in klachten uit 1933 over de ontsierende werking van 'hutten en rietschermen' bij
de Rijksweg28. Wel mocht M. Majoor (Goyergracht-Zuid 3) in 1934 drie tenten
plaatsen.
In dat jaar werd op de plaats van een eerder bestaande kleine boerderij en pannenkoekhuis (Goyergracht-Zuid 51) in de uiterste punt van Eemnes het theehuis 'De
Heidebloem' gebouwd29. Het bijbehorende kampeerterrein lag echter in Laren tussen dit huis en het bekende Larense 'theehuis 't Bluk'. Daarnaast lag kampeerboerderij 'De Kruithoeve'. Sommige eigenaren van woningen in de Heidehoek verhuurden hun huis in de zomer, terwijl ze dan zelf in de schuur of het kippenhok
woonden.
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Afb. 5: Schematische plattegrond in verband met de plaatsing van boerderijen (Archief Eemland, in
Eemnes BNR1005-1195).

Het landgoed 'De Lieberg' bij Goyergracht 37 werd in 1936 door werkelozen in
opdracht van de eigenaar, de Algemene Nederlandsche Metaalarbeiders Bond te
Amsterdam, in een kampeerterrein met openluchttheater veranderd30. Tot nu toe
worden op het terrein nog zomerse kindervakantiekampen van een Amsterdamse
organisatie gehouden. Nabij de hoek van de Heidelaan en Goyergracht-Zuid
kwam ook een manege of stoeterij met een grote rijhal en paardenbak, een trendsetter voor de hedendaagse situatie in Eemnes.
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DE RUILVERKAVELING
Na de definitieve afsluiting van de Zuiderzee in 1932 ontstonden andere agrarische gebruiksmogelijkheden voor de Polders te Veld (Eempolder). Voor die tijd
waren de laagste landerijen alleen geschikt als maatlanden voor de winning van
hooi, daarna ontstond hier ook de mogelijkheid om vee te weiden. In de Eempolder waren de achterliggende hooilanden bij de Eem alleen bereikbaar via het voorliggende land, dat vaak in gebruik was bij iemand anders. Er bestonden sinds 1569
in de Costumen van Eemland regels voor het 'recht van uitweg'. Pas vanaf 24 juni,
Sint-Jansdag, mochten de gebruikers van achterliggend land over het voorliggende
van anderen. Met de veranderde gebruiksmogelijkheden was deze beperking niet
meer houdbaar31. Verbeterde ontsluiting van de landerijen werd nodig. Economische omstandigheden en motieven speelden ook een rol bij de totstandkoming
van een ruilverkaveling. Er was bij de boerderijen veel versnipperd en verspreid
liggend land.
Voorafgaand aan de eerste ruilverkaveling van 1938 tot 1942, werden in 1935 in
de Noordpolder te Veld vanaf de Meentweg door het Waterschap twee wegen
aangelegd (Cors Rijkseweg en Volkersweg) tot aan de Zomerdijk. De toegang tot
de verder weg liggende landerijen werd hiermee in de Noordpolder al aanzienlijk
verbeterd, zonder gebruik te hoeven maken van het belemmerende recht van
overpad. In 1935 verzocht de R.K. Werkliedenvereniging bij ministeries om te komen tot een ruilverkaveling in verband met de verschaffing van werk. De belangrijkste taak van de in maart 1936 aangetreden jonge burgemeester, mr. P.A.L. van
Ogtrop, was de realisatie van deze ruilverkaveling. In 1938-1940 werden reeds
aangelegde wegen bestraat tegelijkertijd met de aanleg van andere wegen in de
polder (afb. 6)32.
De Zomerdijk in de Noordpolder werd maar gedeeltelijk bestraat. Deze wegen
waren van groot belang voor het agrarisch bedrijf. Bij het Raboes liep de Lange
Maatsweg door naar een kade met loswal aan de Eem33. De Volkersweg en de
Wiggertsweg vormden daarna de verbinding met de kleine particuliere veerpont
van Varenkamp (noordelijke voetveer in kaart 5), die in 1952 concurrentie kreeg
van het huidige veer en in 1956 werd uitgekocht34.
Tussen de Noord- en Zuid-Ervenweg werd door de Ruilverkavelingscommissie in
1940 een vaste stenen brug over de vaart gepland en begroot op ƒ20.800. Hiertegen bestonden bezwaren, meest vanwege de kosten. Een aangepast plan uit 1942
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met een houten draaibrug zou ƒ12.000 bedragen, waarbij in januari 1944 de provincie de helft zou bekostigen. Het werd niks, hoewel in 1959 d.m.v. een handtekeningenactie van een aantal boeren met steun van de gemeente, nog eens
verzocht werd een brug te bouwen. Sinds enkele jaren is hier een fietspontje. door
passanten zelf te bedienen.
Snode bouwplannen in de polder
In het dossier 'Uitbreidingsplan Eemnesser Buitenpolder' blijkt dat 23 km aan klinkerwegen van 2,5 tot 3 m breed was aangelegd (kaart 5). Het rondschrijven van
4 maart 1941 van de provincie liet weten dat de gemeenten veel te weinig gebruik
maakten van deskundige krachten bij het ontwerpen en beoordelen van uitbreidingsplannen. Burgemeester Van Ogtrop leek dit ter harte te nemen. In juni
schreef hij aan dr. ir. J.T.B. Bijhouwer te Wageningen dat, 'nu de wegen praktisch
alle verhard zijn' hij hem wilde inschakelen voor het ontwerpen van bebouwingsvoorschriften voor boerderijen. 'Evenwel, bij komende schaarste aan materialen
zal geen boerderijbouw worden verwacht.' Bijhouwer presenteert ook al weer een
ongedateerd plan met voorgestelde voorschriften en een aantal tekeningen.
Hij stelde voor om maatregelen te nemen tegen bebouwing aan de oostzijde van
de Wakkerendijk en Meentweg. De westelijke buitendijkse oeverlanden van de
Eem vanaf de toekomstige Rijksweg tot aan de boerderij van C. Eek (bij Tydeman
gemaal) moesten bestemd worden als industriegebied. Hier stond ook al sinds
1934 de in 1936 gefaillieerde Bims-betonfabriek 'De Eem' van N.V. De Hoflaan,
waarin zich in 1939 de Ocrietfabriek N.V. vestigde. Een betonweg vanaf de Eembrug ontsloot het terrein. Het was met 15 werknemers toen al de grootste werkgever van Eemnes en de enige industrie, die pas na de oorlog vleugels zou krijgen
met een piek van ca. 450 werknemers in 196535.
Het gemeentelijke opslagterrein aan het einde van de Wiggertsweg en een terrein
van het Waterschap aan het einde van de Vaartsteeg zouden bestemd moeten worden als 'terrein voor landbouw en veeteelt of opslagterrein met gebouwen'. Verder
een terrein bestemd voor een toekomstig zeilcentrum in het Raboes, waarbij aanlegplaatsen, winterberging, beheerderswoning met 'verlofzaak', parkeerterrein en
fietsenstalling. Daarbij zouden eventueel, met enige zorg, ook huisjes gepland
kunnen worden. Hij deed daarbij een schetsvoorstel (afb. 3). In verband met het
zeilcentrum zou de vuilnisberging van Amersfoort – de stad had daar grond voor
gekocht in het IJsselmeer bij de Eemmond – afgeschreven moeten worden.
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Verder werden bepaalde gebieden op grond van de bodemgesteldheid aangewezen voor grasland, akkerbouw (in de kleiige noordwesthoek en in de Maatpolder)
en tuinbouwgebied bij het industriegebied. Voor de akkerbouw zou zelfs ruimte
zijn om boeren uit andere delen van Nederland de gelegenheid te geven zich te
vestigen. Door de ruilverkaveling en nieuwe methoden zou intensiever gebruik
van de grond gemaakt kunnen worden. Daarna komt hij ook tot een voorstel om
alleen boerderijen toe te laten aan de Jonge Jaapeweg, van Wakkerendijk tot Middenwetering, het gebied begrensd door de Eemnesservaart, Middenwetering, Stammeweg en Nieuwe Wetering, de strook langs de Meentdijk, van Meentweg tot
Middenwetering, stroken langs de wegen in de Maatpolder. Daarbij besteedt hij
aandacht aan de oriëntering van de kop-rompboerderijen van een gangbaar ontwerp uit die tijd. Ze moeten oost-west zijn gericht, zodat zonlicht in het woonhuis
komt. Dat leverde voor de betreffende wegen twee situaties op (afb. 4). Afb. 5 laat
zien dat hij niet zo ver wilde gaan als in de plaatjes, maar dat er wel een voorkeur
was om enkele boerderijen bij elkaar te plaatsen in verband met onderlinge hulp
en sociale contacten.
Bijhouwer wilde ook bomen planten. Langs de Vaartsteeg een 'ijl scherm' van wilgen of poppels, langs de Meentdijk van Meentweg tot Middenwetering en langs
het industriegebied een scherm van poppels, els en/of wilgen, terwijl ook rond de
boerderijen bomen geplant konden worden. Voorts stelde hij voor om dichter bij
de Eem meer bomen toe te laten, evenals bij de waaien groepjes wilgen en elzen.
Het voorstel werd gestuurd naar een aantal deskundige partijen, zoals het waterschap, landinrichtingsinstanties, enz. Ook de gemeenteopzichter en architect Schiloo werden gevraagd naar hun mening.
Bezwaren
De opzichter voerde aan dat het niet te verwachten was dat alle boerderijen hetzelfde zouden zijn. Hij miste variatie in de omvang. Er zou ook behoefte bestaan
aan keuterboerderijen van dagloners, die bij behoefte als extra krachten op de grotere boerderijen konden werken. Schiloo zag problemen in de handhaving van het
niet bouwen aan de Wakkerendijk en vooral Meentweg. Tenzij de gemeente een
bestemmingsplan maakte, zouden er geen mogelijkheden zijn de bouw daar te
verbieden. De gemeenten hadden nog nooit zaken gewonnen op dat punt. Wie
grond had langs een reeds jaren bestaande weg had het recht om daar te bouwen
als maar voldaan werd aan de vereiste kavelbreedte. Schiloo wees er ook op dat
stedelijke bebouwing in de polder niet toegelaten moest worden, want er was ge240
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noeg ruimte elders. Het zeilcentrum zag hij als een aanwinst, maar de mogelijkheid tot bewoning niet. Hij verwachtte 'toestanden' gezien de ervaringen elders.
Hij was het verder niet eens met de gelijkgerichtheid van de boerderijen en hij
verwachtte saaiheid.
Op 24 mei 1944 vroeg Van Ogtrop de provincie om dit plan niet te koppelen met
plannen voor het dorp. Zo kon dit plan bespoedigd worden, maar het werd stil.
Tot hier toe lijkt het alsof er geen bezetting was, afgezien van Van Ogtrops verwijzing naar de verwachte materiaalschaarste in 1941. Op 1 juni 1942 had de Duitse
Rijkscommisssaris voor Nederland, Seyss-Inquart, de algemene Bouwstop afgekondigd. Alle bouwinspanningen moesten worden gericht op de Atlantikwall om een
geallieerde invasie te voorkomen36.
Op 10 juli 1944, toen er na D-Day van 6 juni 1944 hoop was op een spoedig einde van de oorlog, begon de provincie plannen op te vragen bij de gemeenten.
Voor Eemnes wordt 'na de oorlog gerekend op 10 woningen'. Voor 15 augustus
moesten de plannen zijn ingediend, anders zou het quotum naar een andere gemeente gaan. Ook de eigenaar van vier afgebrande arbeiderswoningen
“Klassenburg” op Wakkerendijk 142 t/m 148 (Koelewijn) werd gemaand om zijn
nieuwbouwplan in te dienen37. Het zou echter nog wel even duren ....
Na de bevrijding werd de draad weer opgepakt. In 1946 en 1947 vroeg de provincie naar de stand van de plannen. Dit is het einde van het dossier van de vooroorlogse uitbreidingsplannen.
Besluit
We mogen blij zijn dat de polder niet is volgebouwd met vrij kleine boerderijen.
Het is wrang dat er een oorlog voor nodig was om dit – in onze ogen – snode
Wageningse plan te laten stranden. Na de oorlog waren er in Eemnes eerst andere
prioriteiten en de Eemnesser boeren stonden helemaal niet te springen om naar de
polder te verhuizen. De beoogde boerderijen zouden overigens toen al veel te
klein zijn gepland volgens de heer S. Haagsma, vooruitziend landbouwconsulent
in Baarn en omgeving tussen 1947 en 196638. In de ruilverkaveling van de Haskerveenpolders (Vegelinsoord) bij Joure en Heerenveen van omstreeks 1960 is te zien
hoe de Eempolder er uit had kunnen zien. Langs hetzelfde stramien zijn, overigens
heel begrijpelijk vanuit landbouwtechnisch en maatschappelijk oogpunt, de groteHKE jaargang 34
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re boerderijen in de Flevopolders gebouwd. Langzamerhand drong het besef door
van de waarde van het behoud van de unieke open Eempolder.
Omdat deel 3 tussentijds groter is geworden dan aanvankelijk verwacht en een
deel daarvan is doorgeschoven naar dit deel 4, zal nog er een afrondend deel 5
worden toegevoegd. Daarin zullen nog enkele niet behandelde vragen in het project 'Infrastructuur in de Provincie Utrecht' worden behandeld en zal alles met een
conclusie voor Eemnes worden afgerond.
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