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Op 22 juni 2013 organiseerde Edwin Klomp (Natuurwacht) een
extra wandeling in juni. Bezocht werd een merkwaardig stukje groen
in Hilversum, met een cultuur historische ontstaansgeschiedenis die
terugvoert tot 1830, toen dit wandelgebied het einde van bebouwd
Hilversum was. Edwin schreef er een uitgebreid verslag van. Dat
is voor Randolph Pelsink, die thans de wandelingen verzorgt
aanleiding, begin 2018 deze wandeling nogmaals te maken. We
hebben er een boekje van gemaakt, zodat iedere geïnteresseerde
zelf deze wandeling kan lopen en kennis nemen van het ontstaan
van dit stukje groen in Hilversum.

Hilversum in
het groen

Wandeling door
Boombergpark,
Oude Haven en Corversbos

Een wandeling van ongeveer twee uur door Hilversum grotendeels in
het groen.

We starten de wandeling bij het Roland Holst College aan de Schuttersweg te Hilversum. Daar kunt u de fiets of auto parkeren. Kijkend naar het
College gaan we rechts de Schutterweg op tot aan de Peerlkamplaan (een
wandelpad) dat we linksaf inslaan.
Rechts zie we de voormalige NCRV-studio 1 . Een prachtig gebouw, gebouwd in 1938/39 onder architectuur van J.H. van der
Veen. Het thema van het gebouw was “Spin in het web”. Probeer
de latere uitbreidingen even te vergeten, maar de oorspronkelijke
en nog steeds bestaande gebouwen werden gegroepeerd om een
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omroepcel precies in het midden van het complex met recht daarboven
de toren. De latere uitbreidingen dateren van 1956, 1958 en 1960.
Achter de voormalige NCRV-studio stond tot 1968 de villa De Hooge
Dreuvik. Uiteraard ooit als particulier woonhuis gebouwd. Later was
hier een Rijks Internaat. In 1968 kocht de NCRV de villa De Hooge
Dreuvik en het omliggende terrein, liet de villa slopen en bouwde daar
weer nieuwe kantoren. In 1999 verliet de NCRV het gehele terrein op
de hoek van de Schuttersweg en de Bergweg. We werpen ook nog
even een blik op de fraaie villa Henriette, net voor de studio. Ook hier
valt veel over te vertellen, maar wij gaan de natuur in van het prachtige
Boombergpark.

Een smal pad, opstijgend naar de Boomberg met aan beide zijden oude
Beuken en Zomereiken.
Ik neem U mee naar 1830. Probeer U eens in te leven hoe het er hier
aan de westkant van Hilversum uit zag. Tussen de toen al bestaande
‘s-Gravelandse buitenplaatsen en de Schuttersweg lag de Schuttersheide,
genoemd naar de Hilversumse Schutterij, die hier haar oefeningen
hielden. Tussen de huidige Schuttersweg en de toenmalige bebouwde
kom van Hilversum lag de Hilversumse Westereng, een fraai gebied met
akkers.
In 1830 neemt de Hilversumse en nogal vermogende kunstschilder Jan
van Ravenswaay (1789-1869) het initiatief om hier een mooie strook land
aan te kopen. Jan van Ravenswaay woont dan een het Moleneind in Hilversum (de huidige Vaartweg). Hij krijgt enkele belangrijke Amsterdamse
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vrienden mee voor zijn plan, zoals J.A. Hinsbeeck (kassier-generaal van
de Nederlandse Bank), J. Boelen (koopman), A. van Geuns (koopman)
en J. Jorman (assuradeur) om hier aan mee te betalen. Die vier vrienden
van hem verbleven overigens ’s zomers in het Gooi, of in eigen zomerverblijven of in hotels.
Deze heren kopen deze strook tussen de akkers en beplanten die met
bomen. Later (in 1848) zouden zij dit door hen verworven gebied
verkopen aan de gemeente Hilversum voor drieduizend gulden. Er werd
een notariële akte opgemaakt bij Albertus Perk, waarbij een servituut
werd vastgesteld met daarin de volgende tekst: “...dat de publieke
wandeling ten allen tijden zal moeten gelaten onverlet, zooals die nu is
bestaande alzoo een belommerende wandeling opleverende”.
Op het hoogste punt ligt een soort rotonde waarop vroeger een permanente muziektent stond die druk werd bezocht. In de hongerwinter
van 1944 zijn hier alle bomen gekapt om die op te stoken in de kachel.
Omdat de stronken zijn blijven staan werd dit wel het Speldenkussen 2
genoemd.

We gaan hier rechtdoor tot aan de Boomberglaan.
Na de oorlog heeft de gemeente dit gebied nogal laten verwaarlozen.
Eind negentiger jaren neemt buurtbewoonster Liliane Taudin Chabot het
initiatief om te komen tot een beschermd Boombergpark. De vereniging
ondersteunt het initiatief, gaat ermee aan de slag en zet de gemeente
onder druk. De gemeente begint met achterstallig onderhoud en neemt
5
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de nodige maatregelen om het gebied een betere uitstraling te geven.
Uiteindelijk leidt dit ertoe dat het Boombergpark een gemeentelijk groen
monument wordt in 2003. Een jaar later vraagt de vereniging samen
met anderen de status van Rijks Groen Monument aan, maar die aanvraag wordt niet gehonoreerd.
Overigens heet het hoofdpad in het park Peerlkamplaan, genoemd naar
Petrus Hofman Peerlkamp (1786-1865), klassiek filosoof, Latijns stilist en
dichter. Hij woonde hier in de buurt. Eén van de drie zijpaden is vernoemd naar de al eerder genoemde kunstschilder Jan van Ravenswaay.
We komen bij de Boomberglaan. Dit was tot 1879 hier de westgrens
van Hilversum (althans van de bebouwde kom) en heette toen nog het
Schoenmakerspaadje, het zuidelijke deel het Molenpaadje. Als in 1874
de spoorlijn Amsterdam – Amersfoort met een aftakking naar Utrecht
wordt geopend wordt Hilversum pas echt goed bereikbaar. Vermogende mensen vanuit het hele land komen hier naartoe en zo wordt
de Boombergwijk de eerst villawijk van Hilversum. In 1883 wordt het
Suzannapark gesticht (het gedeelte waarop o.a. de voormalige NCRVstudio staat).

Bij de Boomberglaan gaan we rechtsaf.
Op de plek waar we nu zijn ligt ook het Rosarium 3 . In dit rozenparkje
staat het oorlogsmonument van professor V.P.S. Esser. Het werd op 6 juni
1949 onthuld. Op de sokkel staat een gedicht van de bekende Hilversumse dichter Garmt Stuyveling. Voordat dit beeld hier stond, stond hier
een houten kruis ter nagedachtenis aan de gevallenen. Bij het Rosarium
vindt jaarlijks op 4 mei de Dodenherdenking plaats.

Wij gaan verder via de Boomberglaan die hier weer wat klimt.
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Op het hoogste punt stond de korenmolen De Erfgooier van Jacob van
Dompselaar. Oorspronkelijk was dit een zgn. grondzeiler (zo wordt een
molen genoemd waarvan de wieken vaak rakelings boven de grond
draaien). Door de steeds verder oprukkende bebouwing rond de molen
werd hij later verhoogd en omgebouwd tot stellingmolen, nog steeds
draaiend op windkracht (molenaar is één van de weinige beroepen
waarin je van de wind kunt leven zeggen ze wel eens). Maar door de
vele groter wordende bomen in de buurt van de molen wordt er een
stoommachine in geplaatst. Uiteindelijk wordt de molen (helaas) op 5
oktober 1920 gesloopt. Nog jarenlang heeft één van de molenstenen
hier als erfverharding gelegen.
Overigens had Hilversum nog een tweede korenmolen en wel De Ruiter
en die stond tot 1915 aan de ‘s-Gravelandseweg tegenover de Boomberglaan. Het molenaarshuisje staat er nog steeds.

Via de Vaartweg (vroeger het Moleneind) en de Badhuislaan (met het
voormalige badhuis) komen we bij de Couperusweg, hier gaan we linksaf de
Mauritslaan in.
Deze weg is genoemd naar de bekende schrijver Louis Couperus die
enige tijd in Hilversum heeft gewoond. Er hebben wel meer schrijvers
en dichters in Hilversum gewoond, zoals Lodewijk van Deysel, Adriaan
Rolandt Holst en zijn dochter Henriëtte, Maria Tesselschade, Olaf J. de
Landell, Cor Bruin en de bekende kinderboekenschrijver Jaap ter Haar.
Olaf woonde aan de Javalaan, Cor aan de Eikenlaan en Jaap op het
Hoogt van ’t Kruis.

Wij dalen af naar de Oude Haven van Hilversum.
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Daar zien we eerst de door Willem Marinus Dudok gebouwde zout- en
zandbunkers 4 . Nu zit daar het aquariumbedrijf De Rifwachter met
boven op de bunkers een horeca gelegenheid.
De Oude Haven, of eigenlijk de Gooise Vaart werd vanaf 1650
gegraven op initiatief van enkele bewoners van de buitenplaatsen in
‘s-Graveland. Aanvankelijk hield de nieuw gegraven vaart op ongeveer
bij de huidige Hondenbrug 5 .
In 1840 wordt gestart met de verlenging richting Hilversum en dit
gedeelte kwam in 1880 gereed. Door deze verlenging was het nodig
om een brug te bouwen over de vaart in de Loosdrechtseweg. Dat werd
de Hondenbrug, betaald uit de opbrengst van de hondenbelasting.
Trekhonden kostten 15 stuivers, andere honden 5 kwartjes en schaapshonden waren vrij. Het leverde 1480 gulden op en daarvan werd de
eerste (houten) brug gebouwd. Op 30 juni 1843 was hij gereed. Hij
was echter zo smal dat twee boerenkarren elkaar op de brug niet konden passeren. In 1929 wordt deze brug gesloopt en een jaar later is de
nieuwe brug gereed.
Wandelend langs de vaart horen we (afhankelijk van het seizoen) de
zanglijster zingen en de tjiftjaf. We zien het nest van een meerkoet
waarbij ook enkele jonkies zwemmen. Langs de oever loopt een waterhoentje en er zwemmen enkele wilde eenden rond. Er groeit hier veel
reuzenbasemien, vlieren, het groot springzaad, de gewone ereprijs en
de dagkoekoeksbloem. Afhankelijk van het tijdstip van de wandeling
zijn wel of niet in bloei.

Tenslotte gaan wij nog even een kijkje nemen in het Corversbos. Bij de
oude loswal (Medisch Centrum) gaan we naar boven, linksaf de Vaartweg op,
aan het einde oversteken naar het Corversbos. We lopen op het fietspad en gaan
het eerste pad linksaf, langs het voormalige bezoekerscentrum.
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We hopen op reeën, maar dat zal niet altijd lukken. Wel zingen vele
vogels zoals roodborst, winterkoning, vink en merel volop, net zoals de
zwartkop. Ook hier veel vlieren, in dit geval zwarte vlieren, de bergvlieren (let op het verschil in blad) beginnen al bessen te zetten.

We gaan het tweede of derde pad rechtsaf en dan het eerstvolgende pad
weer rechtsaf.
Links zien we de rogge-akkers 6 met o.a. herik, vlasbekje, valse kamille,
vogelwikke, hennepnetel en vergeet-mij-nietjes.

We kruisen weer het fietspad en gaan vervolgens het eerste pad links.
Zo komen we bij één van de nog overgebleven bijenschansen 7 van
’t Gooi. In het verleden hadden de Erfgooiers in Hilversum wel 40
bijenschansen.

We vervolgen het pad en via het tunneltje onder de Geert van Mesdagweg door bereiken wij weer de Schuttersweg en lopen langs de vroegere schapenstal (nu woonhuis) naar het eindpunt van de wandeling.
De Schuttersweg lag vroeger aan de rand van de Schuttersheide 8
(het huidige Corversbos) en heette toen Bussumer-grintweg. Op de
Schuttersheide oefende de Hilversumse Schutterij (een soort van burgerbescherming) tussen 1828 en 1907. Aan het eind van de 19de eeuw
werd op de schuttersheide ook cricket gespeeld.
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Vrienden van het Gooi is een onafhankelijke vereniging met meer dan
1000 leden die opkomt voor de bescherming van natuur, landschap en
cultuurhistorie van het Gooi. Zij wil genieten van de schoonheid van
het Gooi en dit samen met u doorgeven aan de volgende generaties.
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