
Het terrein waar het voorma-
lige militaire MOB-terrein is en 
sinds 2006 bestaande natuurge-
bied Cruysbergen, heeft een in-
teressante historie. Het ligt tus-
sen de woonwijk Hilversumse 
Meent en het zuidelijk deel van 
de het Spiegel.

De Erfgooiers hadden hier ooit 
rechten. In de 19e eeuw was het 
gebied woeste grond geworden 
met struikheide (droog) en dop-
heide (nat). In 1843 kocht Jhr. 
David Rutgers van Rozenburg 
een groot deel van dit gebied 

om het te ontginnen. Dat wil 
zeggen: zand af te graven. Dat 
was een winstgevende activiteit 
en het gaf werkgelegenheid. 
Daarvoor werd brede sloten ge-
graven om het zand af te voeren 
via het Luie Gat. Deze sloten zijn 
nog goed te herkennen. Door 
het gebied liep een pad die ‘s-
Graveland met Bussum verbond. 
Rutgers verlegde dit pad; het is 
nu het laatste rechte stuk van de 
Nieuwe ’s-Gravelandseweg naar 
de Franse Kampweg.
In 1857 nam Jhr. H.J. Rutgers van 
Rozenburg Cruysbergen over. 

Het afgegraven land werd weer 
bemest zodat het voor land- 
en tuinbouw geschikt werd. Er 
kwamen o.a. kwekerijen.
In 1880 kocht Henri Broekman 
grote delen van het gebied en 
op een deel ervan kwam in 1893 
een renbaan. Het was een ver-
vanging van de renbaan achter 
het Rijksmuseum in Amsterdam. 
Die moest weg omdat de stad 
uitbreidde. Er kwamen twee 
ingangen: één aan de Franse 
Kampweg en de andere aan 
de Nieuwe ’s-Gravelandseweg 
waar nu de toegang naar het 
voormalige MOB-terrein is. Er 
kwam een tribune, een start-
toren, een totalisatorgebouw, 
een jockeyverblijf en stallen. 

In de bloeipe-
riode waren 
er wel op zes 
dagen per jaar 
wedstrijden.  Gewone mensen 
hadden hier niets te zoeken: 
wedden, sportverdwazing, op-
zichtige frivoliteit én zondags-
ontheiliging. Het publiek dat er 
kwam bestond uit een bepaald 
soort publiek uit de grote stad, 
die behalve voor vertier en wed-
den ook kwam om te zien en ge-
zien te worden. Een flauwe af-
schaduwing, stel ik mij voor, van 
het publiek in Ascot, Deauville 
en Nice. De kunstenaar Raoul 
Dufy maakte in die tijd deze be-
roemde schilderijen, die in 2015 
in Singer Laren te zien waren. 

In 1912 werd het wedden op 
paardenraces verboden, waar-
door er veel minder publiek 
kwam. Daardoor was de ren-
baan niet meer rendabel en 
werd gesloten.
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Paddock à Nice (1927)

Le Champs de courses (ongedateerd)

 Deauville, au départ (ongedateerd)


