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Van groen weiland naar groene 
wijk 

In de jaren zestig groeit de 
Gooise bevolking. De gemeente 
Hilversum komt met een ambi-
tieus woningbouwplan: de Hil-
versumse Meent. 

Men wil een zo natuurlijk moge-
lijke afscheiding creëren tussen 
de woningen, waarbij het omlig-
gende poldergebied onaangetast 
moet blijven. De bedoeling is deze 
afscheiding in de vorm van gras, 
bomen, struiken en bloemen te 
maken, die door waterpartijen 
wordt verdeeld. In deze waterpar-
tijen komen verschillende eiland-
jes. 
Op een van de eilandjes komt een 
kinderboerderij. Het weiland aan 

de zijde van Bussum dient ook als 
rustweide voor dieren. Het groen 
loopt op een aantal plekken door 
in de groenvoorzieningen tus-
sen de huizen. Kinderen kunnen 
zich op verschillende speelplaat-
sen uitleven. De kleintjes kunnen 
niet gehinderd door verkeer de 
school bereiken. De toekomstige 
Meentbewoners zijn bevoorrechte 
mensen, die zich aan alle kanten 
omgeven weten door prachtige na-
tuur. 
Ten westen van de Meent, achter 
de Loodijk, liggen de fraaie plas-
sen van Ankeveen, terwijl op het 
zuiden, volkomen onaantast-
baar, de uitlopers van de ‘s-Gra-
velandse buitenplaatsen liggen.
Onder leiding van ing. Schut 
wordt een stedenbouwkundige 
werkgroep samengesteld. Aan-

vankelijk zouden er op de Meent 
5.000 woningen komen. Maar 
ing. Witte, destijds minister van 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, steekt hier een stokje 
voor. Het plan mag niet doorgaan. 

Dit wonderschone grasland moest 
ongeschonden blijven.
Het nationale verstedelijkings-
beleid is er altijd op uit geweest 
om grote open ruimten tussen 
de steden te bewaren. In dit geval 
betreft het de ruimte tussen Am-
sterdam en het Gooi. De gemeente 
Hilversum, gaat in beroep bij de 
kroon. En dan gebeurt iets onver-
wachts: ing. Witte legt zijn ambt 
neer en uitgerekend ing. Schut 
wordt zijn opvolger. 
De plannen vinden alsnog door-
gang, maar moeten wel worden 
aangepast: het aantal woningen 
wordt teruggebracht tot 1.661, en 
daarbij wordt de belofte gedaan 
om er slechts laagbouw te laten 
komen. 
Na veel bestuurlijk geharrewar 
is in 1969 tussen de provincie 
Noord-Holland, de gemeenten 
Bussum en Hilversum en het Ge-
west Gooiland, het zogenaamde 
Gooiakkoord geboren. Daarmee 
is een begin gemaakt met de ge-
schiedenis van een bijzondere 
woonwijk: de Hilversumse Meent.
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