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De Hilversumse Meent I
De Meent werd vermoedelijk al 
in 1300 als gemeenschappelijke 
weide gebruikt door boeren, 
die er hun melkvee en paar-
den lieten weiden. De Meent 
was indertijd nog een heuvel-
achtig landschap dat vooral uit 
slecht en dor grasland bestond. 
Ten oosten van de Hilversumse 
Meent was er voornamelijk be-
bost gebied. Na het kappen van 
deze bossen ontstond de heide, 
die door begrazing van schapen 

en het doorlopend afplaggen 
ten behoeve van het veestallen, 
in stand kon blijven. 

Niet alleen schapenhouders kon-
den hier een karige boterham 
verdienen. Op gunstige plaatsen 
vestigden bewoners zich rond 
hun nederzetting en richtten 
hun grond in voor akkerbouw. 
Deze gronden werden ‘eng(h)en’ 
genoemd. Op de engen raakte de 
teelt van boekweit in zwang. Net 

als de heide  was deze boekweit 
een goede leverancier van ho-
ning.  Reden voor de boeren om, 
naast hun schapen, bijen te gaan 
houden. De bijenkorven werden 
bijeengebracht op zogenaamde 
schansen, halfronde met eiken-
hout beplante wallen. 
Waarschijnlijk werd rond 1300 
een afscheiding in de vorm van 
een houtwal aangebracht tussen 
de Meent en de heide. Deze hout-
wal kreeg later de naam ‘Koedijk’. 

Erfgooiers
Het weidegebied was gemeen-
schappelijk eigendom van de Erf-
gooiers en strekte zich uit van ‘s- 
Graveland tot aan de Uitermeer 
bij Weesp. Totaal ongeveer 350 
hectare. Erfgooiers uit Bussum, 
Hilversum en Naarden lieten hun 
koeien op de Meent ten westen 
van de houtwal weiden, terwijl 
de schapen van diezelfde boeren 
op de heide aan de andere zijde 
van de Koedijk graasden. 
Tweemaal per dag reden Erfgooi-
ers uit Hilversum met hun ezel-
tjes door het Spanderswoud naar 
de Meent om het vee te melken, 
de melk in tonnetjes te gieten 
om daarna via de Meentweg en 
het Melkpad weer terug te keren 
naar Hilversum.
In 1971 werd de Erfgooiers-ver-
eniging ‘Stad en Lande van Gooi-
land’ ontbonden. Dat maakte het 
realiseren van compleet andere 
plannen voor de Meent moge-

lijk, zoals het neerzetten van een 
nieuwe woonwijk. In totaal werd 
90 hectare grond verkocht, dat 
bestemd was voor woningbouw. 
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De Hilversumse meent rond 1970 (SAGV / gooienvechthistorisch.nl)

Detail van kaart van Gooyland omstreeks 1750. Onder het Naarder Meer de Hil-
versumsche Weyde. Rechtsonder daarvan Gijzen Veen en de Wije Dijk (is Koedijk). 
De woonwijk is tussen de Wije Dijk en Karnemelk Sloot gebouwd. 


