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De Hilversumse Meent III (slot)
Men ontwerpt een woonwijk
met woningen van verschillende aard. Hierbij gaat de
gedachte uit naar een groene
open weide omgeven door hoge
bomen, met een ‘brinkachtig’
karakter. Nergens zal rechttoe rechtaan gebouwd worden.
Vele bochten zorgen voor grillige vormen.

experiment ‘centraal wonen’, 12
bejaardenwoningen, 584 premiekoopwoningen en 220 woningen
in de vrije sector. De woningwetwoningen zullen als drie verschillende typen huizen worden
gebouwd: type ‘doorzon’, ‘meander’ en ‘strokenbouw’.

Huizen komen er in alle soorten en maten: 795 woningwetwoningen, 50 woningen van het

Tot het najaar van 1972 blijven
de weilanden in gebruik bij de
boeren. In januari 1973 begint

Daar waar de aarde zwart is

men met het grondwerk. De
grond wordt door machines omgeploegd. De zandauto’s van Van
Mourik uit Groot-Ammers rijden
af en aan. Bij het Hemeltje, aan
het einde van het Hilversumse
kanaal, worden enorme hoeveelheden zand geladen. Het komt
van de bodem van de Vechtplassen. Voor het ophogen van de
Meent is in totaal 550.000 kubieke meter zand gebruikt, goed
voor 55.000 vrachtritten. Zandwagens denderen met hun lading
dwars door het
Spiegel.
Graven in
oeroude aarde

Koningin Juliana op bezoek

De bouw is in volle gang. Op veel
plaatsen liggen de
straten nog open.
Nu duurt het niet
lang meer of je
zult hier een stadwijk zien liggen,
te midden van het
groen. Het eerste
deel van de groengordel is klaar en
wordt
officieel
opengesteld. Het
deel waar het om
gaat ligt tussen
het al flink bebouwde deel van
de noordlob en
het Naardermeer

De Meent in aanbouw (SAGV / gooienvechthistorisch.nl)
in. Het door mensenhanden gemaakte groen- en watergebied,
begint er steeds mooier uit te
zien. Wat je ziet, is landschapsvorming in nieuwe stijl: eenentwintig hectare groengordel,
waarvan vier hectare uit water
bestaat.
Bij het vormgeven van de vijvers
stuiten de bouwers op ongeveer
vijftig centimeter diepte op resten van een woud uit de oertijd.
Deze op turf lijkende veenresten
stammen af van elzen en struiken uit ver voorbije dagen. Ook
grintbeddingen van beekjes, die
aan het einde van de laatste ijstijd door het Gooi stroomden,
worden zichtbaar. Wonen op

grond met een verleden. Op 15
maart 1974 komen de eerste bewoners en op 7 juni komt koningin Juliana even op bezoek. Een
nieuwe wijk is daar!
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