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Café d’Ouwe Tak: 
Het café waar je óók kunt eten!

Het café is de hele week geopend.  
Op dinsdag t/m zondag wordt er voor u 

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.
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De Bijvanck veertig jaar
door Sybert Blijdenstein
Na jaren van zorgvuldige voorbereiding begonnen in 1973 de bouwwerkzaam-
heden in de Bijvanck. De eerste woningen werden in 1974 opgeleverd. Dat is
een goede veertig jaar geleden. Reden voor hei & wei om aan de boeiende
geschiedenis van het ontstaan van de Bijvank aandacht te geven.   

De Blaricumse hoofdpersonen, initia-
tiefnemers en verantwoordelijk voor de
bouw waren de toenmalige burgemeester
Map Tydeman (1913-2008) en vooral de
wethouder Onno Schöne (1914–2004).
Na het aftreden in 1972 van Tydeman
nam in 1973 Anneke Le Coultre-Foest
(1927) als nieuwe burgemeester diens
aandeel in Bijvanck over.   

De afgewende herindeling
Zo’n 45 jaar geleden zag het er ten noor-
den van het oude dorp heel anders uit
dan nu. Veel  open natuur. Uitgestrekte
weilanden. Bonte koeien. Eindeloze ver-
gezichten. Zeilboten op het Gooimeer.
Open vlaktes. Door de mens afgegraven
duingebied. Waar de wind vrij spel had.
Verder stilte alom. Een rust die ten einde
liep. In het Gooi was de behoefte geste-
gen aan goede en betaalbare woningen.
Het oog van de regering viel op de
Bijvanck, een uitgestrekt, stil stuk land,
liggend op Huizer én Blaricums grond-
gebied. Huizen werd als groeikern aan-
gewezen. Doel: ‘één grote stad aan het
water.’ Voor de bebouwing van de
Bijvanck had men echter wel medewer-
king én grondgebied van Blaricum
nodig. Probleempje: ‘peuter’ Blaricum
was vast besloten zelf te bouwen.
Ingewikkeld, maar te doen. Huizen was
slim. Ze bood aan dat zij de aanleg van
de hele infrastructuur zou verzorgen én
financieren. Ook die van de Blaricumse
Bijvanck. In ruil daarvoor zou Blaricum
haar Bijvanck, als die bebouwd was, aan
Huizen afstaan. Deal. Huizen pakte haar
bouw snel en grootstedelijk aan: rechte
straten met lange rijen huizen. Blaricum
startte met de bouw een stuk later. Er
was meer voorbereiding vereist. Geen
kaarsrechte bouw, maar speelser, met
open ruimtes en fraaie zichtlijnen. Na
gereedkoming van de Blaricumse
Bijvanck, strandde in de Eerste Kamer
het wetsvoorstel voor de herindeling
naar Huizen. De korte doch intensieve
Haagse lobby van Blaricum was daar
niet geheel vreemd aan. Een handige
zet? Het leek van wel: in één klap ver-
dubbelde de Blaricumse bevolking.
Maar de al stroeve verstandhouding met
Huizen werd er niet beter op. Blaricum
heeft Huizen later nog wel de miljoenen
voor de infrastructuur terugbetaald. Of
dat soepel verliep? We weten het niet. In
ieder geval blijft ook nu in 2015 de

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

Vader van de Bijvanck 
Even terug in de tijd. Vanaf 1972 zou
Blaricum gaan bouwen, onder toezicht
van oud minister Pieter Bogaers, voorzit-
ter van het nieuwe instituut ‘Gooi en
Vechtstreek.’ In dezelfde tijd werd Onno
Schöne wethouder. Uit het bedrijfsleven.
Kunstzinnig. Creatief. Een idealist met
visie. Maar zonder politieke kennis.
Gelukkig vond hij twee ervaren rotten in
het vak aan zijn zijde: burgemeester
Tydeman en wethouder De Klerk.
Aanvankelijk voelde Schöne zich zoals
hij zei: ‘als iemand met twee linkerhan-
den, maar wel enthousiast en idealis-
tisch.’ Als taak kreeg hij de bouw van de
Bijvanck. Loodzwaar. Bij de eerste
raadsvergaderingen liet hij verstek gaan:
‘ik  deed het in mijn broek van angst.’ De
Chef Algemene Zaken, Straatsma,
maakte hem wegwijs in gemeentezaken
en loodste hem door die eerste moeilijke
maanden.   

La Grande Borne
Voor de verdwijnende natuur moest een
mooie, leefbare wijk terugkomen. Geen
verkoop van grond aan projectontwikke-
laars. De plannen zou de gemeente zelf
maken, om pas daarna de aannemers en
woningcorporaties in te schakelen. Een
jaar lang werden de diverse ideeën uitge-
werkt. Ook studiereizen gemaakt. Naar
Glasgow en naar de voorstad van Parijs,
‘La Grande Borne’ die met haar steden-
bouwkundig aantrekkelijk gekronkel,
langs speels verlopende basislijnen,
model gestaan heeft voor de Bijvanck.       

Vergaderen en bouwen
Een hecht team van ervaren stedenbouw-
kundigen en architecten, waaronder
Hertzberger en Wissing, en van land-
schapsarchitecten zoals Jan Kalf, was
gevormd. Vergaderd werd in het
gemeentehuis, bij de stedenbouwkundi-
gen in Barendrecht en bij Schöne thuis.
De toen nog vrij unieke inspraak door de
toekomstige bewoners, allen uit het
Gooi, werd georganiseerd: tien groepen
van elk twintig personen. De wijk groei-
de met luisteren naar de bewoners. De
stedenbouwkundige van Huizen, profes-
sor Froger, bleef regelmatig een boter-
hammetje eten bij Schöne. En zie: ook

de stedenbouwkundige plannen van
Huizen werden speelser. Botste Schöne
nog geregeld met toezichthouder
Bogaers, de man van het snelle bouwen,
gesteund door Tydeman kon hij steeds
voet bij stuk houden: ‘Blaricums plan-
nen zijn goed en versnellen ook de
bouw.’ Bogaers kreeg waardering voor
Schöne: ze gingen zelfs in de vroege
ochtend samen baantjes trekken in de
Biezem. Er werd een grote maquette van
de Bijvanck gemaakt, waarin je met een

‘enthescoop’ als het ware door de straten
kon wandelen. Nu heel gewoon, toen nog
bijzonder. De goedkeuring door de Raad
en door het Gewest volgde. Toen begon
de bouw. Er volgde voor Schöne een bij-
zonder inspannende periode van voor-
schriften, bepalingen, officiële goedkeu-
ringen, toetsing van de financiële haal-
baarheid van koopwoningen, huurwo-
ningen, flatwoningen, éénpersoonswo-
ningen, het winkelcentrum, de scholen,
de sporthal, en van de intensieve bouw-

Parijs, La Grande Borne

De Bijvanck, omstreeks 1974/1975
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begeleiding. In 1972 vertrok burgemees-
ter Tydeman. Wethouder De Klerk nam
als locoburgemeester hem waar.
Raadslid Scholten werd tijdelijk derde
wethouder. In 1973 volgde voormelde
benoeming van Anneke Le Coultre (wet-
houder te Wassenaar) tot burgemeester.
Voortvarend nam zij de inrichting van
het centrum op zich. En, uniek in ons
land, zij bracht met succes de drie ver-
schillende basisscholen, de Rooms
Katholieke, de Protestant Christelijke en
de Openbare lagere school, samen onder
één dak, in ‘De Levensboom.’  

Vijfduizend bomen 
Nog ruimschoots voor de bouw was de
raad akkoord gegaan met het verzoek
van Tydeman om vijfduizend bomen te
kopen bij een kweker in Zundert. Toen
die bomen jaren later geplant werden
waren het al ‘hele echte bomen’ die de
bebouwde Bijvanck van begin af aan een
volwassen en gezellige aanblik gaven.
Het planten in de dikke, onvruchtbare,
opgespoten witte zandlaag veroorzaakte
door te hoge wortelgroei ook nu nog niet
opgeloste problemen.     

Allerlei soorten woningen
De zeven flats werden ontworpen.
Terrasflats. Dat was nieuw. De financië-
le goedkeuring van de provincie door
hoofdingenieur Wieringa, directeur
inspecteur Volkhuisvesting, verliep daar-
om traag. Uiteindelijk gingen de nodige
heipalen de grond in. En Wieringa kwam
de eerste steen leggen. Langzamerhand
ontstonden ook rijtjes huizen. Opviel dat
de hoekhuizen de voorkeur genoten. Dat
leidde tot de opdracht aan één van de
architecten om rijtjes huizen met vier
hoekwoningen te ontwerpen. De zoge-
naamde Molenwiekwoningen: vier hoe-
kwoningen als één grote villa. De kleine
woningen voor alleenstaanden werden
de ‘Kabouterwoninkjes’ aan het
Palingpad. Een groot wooncomplex, ‘De
Wetering’, kwam van de grond. Meer
luxueuze woningen, de ‘Witte
Woningen’ aan de Koggewagen zagen
het licht. Bijnaam: ‘Klein Jeruzalem.’ De
69 kettingwoningen (in slingervorm) van
Wissing volgden. De Bijvanck kreeg zo
haar unieke karakter.

Tot slot
Van de geplande, fraaie fietsbrug over de
Randweg Oost naar de ‘Landingsbaan’ is
niets gekomen. Maar als dat het enige is,
en zeker als het nieuwste Centrumplan
Bijvanck gerealiseerd is, dan kunnen de
Blaricummers daar toch wel overheen
komen, of niet soms? 

100 jaar
door Frans Ruijter
Op 12 december 2014 was het een
eeuw geleden dat mevrouw Miep
Klaver - van Dijk in Utrecht het
levenslicht zag. 

Ze trouwde op 5 oktober 1938 met
Blaricummer in hart en nieren, Bep
Klaver (1915-1982). De eerste jaren van
hun huwelijk woonden zij aan de Tweede
Molenweg 22. Daar zijn drie van hun
vier kinderen geboren, te weten: Mia,
Nannie (overleden in 2014) en John. In
1949 kregen ze op de Statenkamer 5 een
net nieuw gebouwde woning toegewe-
zen. Daar werd de jongste dochter Helen

geboren. Over haar gezin zei ze ooit:
‘Zelf heb ik nog nooit een klavertje vier
gevonden in de tuin, maar wel in huis en
dat zijn onze zoon en drie dochters, zij
zorgen voor zonneschijn in ons huis.’ De
laatste jaren woont ze naar alle tevreden-
heid in Johannes Hove in Laren. Tijdens
haar verjaardag was ze wat grieperig,
daardoor werd een officieel feest uitge-
steld. Maar ze wil nog van geen opgeven
weten: een zuster van haar is 96 jaar en
ze zegt nog strijdbaar: ‘Ik wil nog mee-
maken dat mijn zus ook 100 jaar wordt.’
Wij van hei & wei gunnen haar dat van
harte. 

Bij HR INJECTABLES kunt u terecht voor subtiele gelaats-
verjongende behandelingen door gebruik van hyaluronzuur en 
botox. Wij vinden het belangrijk dat u er natuurlijk uit blijft zien.

Wilt u een afspraak 
maken voor een consult 
of een behandeling?
Tel. 035 260 10 60www.hrinjectables.nl

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

hei & wei volgen op twitter: kijk op
http://twitter.com/heienwei

Blaricum toen...

Michiel Krabbenborg @Michiel_BW
De kerst- sponsorloop bij @OBBlaricum
was een succes! De leerlingen hebben gelo-
pen voor @DeOpkikker#goeddoel

Maarten Frenk @MaartenFrenk
Mooie nieuwjaar traditie in #blaricum.
Vuur, zang en natuurlijk drank 

IJssalon De Hoop @ijssalondehoop
Beste IJsgenieters, met ons laatste facebook bericht van 2014 wil-
len wij iedereen bedanken voor een fantastisch ijs-seizoen 2014.

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

Dit karakteristieke witte huisje is nu Tweede Molenweg 47. Tot 1961 was het
genummerd aan de Eerste Molenweg 56. Het huis stond vroeger aan de voet

van de Blaricumse molen. Die heeft gestaan waar nu Tweede Molenweg 49 is,
maar is in 1928 helaas gesloopt. In de volksmond wordt dat nog steeds 'De

Molenberg' genoemd. Bekende bewoners van dit lieftallige huisje waren onder
andere de families: Herman Zeegers en Meeuwis Krijnen. Echter de bekend-
ste, landelijk gezien dan, is natuurlijk Ton Lensink. Vooral bekend geworden
als Ti Ta Tovenaar. Inmiddels woont mevrouw Moppes hier alweer heel lang

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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Ieder kind heeft unieke talenten 
en capaciteiten
door Marjolijn Schat
ITSB, Instituut voor Taal- en Studiebegeleiding, biedt een breed aanbod aan 
diensten zoals: huiswerkbegeleiding, individuele begeleiding, bijles, onderzoek 
op het gebied van taal en rekenen (dyslexie en dyscalculie), remedial teaching, 
entree- en cito toets voorbereiding en examentraining. Met twee vestigingen in 
Laren en Blaricum begeleidt ITSB gemiddeld zo’n 115 kinderen. 
En dat alweer 15 jaar.

In 2001 heeft Arlene Oehlers ITSB op-
gericht en deze zomer viert het instituut 
het 15-jarig jubileum. Arlene ontvangt 
mij in haar kantoor wat is ingericht met 
beelden en kunstwerken uit India, vele 
geïnspireerd op Ganesha. Hij is de god 
van kennis en wijsheid en neemt hinder-
nissen weg. Deze Ganesha, voorgesteld 
met de kop van een olifant, past hier tref-
fend. 

Arlene 
Arlene heeft maar liefst 26 jaar ervaring 
als docente Nederlands en Engels (zowel 
in het basis- als in 
het voortgezet on-
derwijs) en ook als 
remedial teacher, 
ve r t rouwensper-
soon, docentcoach 
en onderwijsbege-
leider. 
Tijdens het lesgeven 
merkte ze dat kin-
deren bij persoon-
lijke en gerichte 
aandacht beduidend 
beter gingen pres-
teren. ‘Uiteindelijk 
stopte ik met het 
lesgeven op school 
en ging ik leerlingen, op verzoek van 
ouders, één-op-één begeleiden, eerst 
nog vanuit huis’, zegt Arlene. Zij is ook 
Master Solution Focused Brief Therapy. 
‘Oplossingsgerichte gespreksvoering; 
de situatie zoals het kind zich die wenst 
door kleine, concrete én haalbare doelen 
te stellen. Kinderen leren het meest als 
ze tijdens hun  leerproces zelf oplossin-
gen aandragen, die bij hun unieke per-
soonlijkheid passen’ en ze vult bevlogen 
aan ‘Ieder kind heeft unieke talenten en 
capaciteiten. Focus je hierop, dan krijgt 
het kind meer zelfvertrouwen en zal het 
beter presteren.’

Team
Uiteraard doet Arlene de begeleiding 
niet alleen. Ze heeft een toegewijd en 
deskundig team om zich heen weten te 
creëren, met veel ervaring in het onder-

wijs en lesgeven/coachen. Gezamenlijk 
werken ze aan het zelfvertrouwen en 
ontplooiing van de leerling. Daarnaast 
wordt ook een huiselijke sfeer neergezet. 
Voor ieder vak is er een docent in huis, 
zelfs voor de Klassieke Talen, ‘De Ro-
mein’ zoals deze vakdocent binnen het 
team genoemd wordt. Naast vakdocen-
ten werken er remedial teachers, ortho-
pedagogen en psychologen. ‘Het is een 
leuk en hecht team waarin weinig wisse-
lingen plaatsvinden. Dit maakt dat onze 
deskundigheid nóg verder kan worden 
uitgebouwd en de persoonlijke aandacht 

voor de kinderen steeds nauwgezetter 
wordt. Goede begeleiding doet er im-
mers toe!’ 

Op de vraag wat het leukste van haar 
werk is antwoordt Arlene: ‘Het leukste 
van mijn werk in de afgelopen 15 jaar, is 
het omgaan met de kinderen. Het inha-
ken op hun openheid, spontaniteit en hu-
mor. Het communiceren met pubers. De 
trots te zien als ze goede resultaten boe-
ken. Het vertrouwen dat ze in ons team 
hebben. Ik word er blij van. Het geeft mij 
iedere dag weer veel positieve energie.’

Tandheelkunde met sterren

door Marjolijn Schat
Deze maand precies tien jaar geleden opende Martijn Moolenaar zijn eigen 
tandheelkundige praktijk; Dental Design Center (DDC). Een praktijk waarin 
Martijn en zijn team zich toeleggen op implantologie en reconstructieve en es-
thetische tandheelkunde. Op hoog niveau. De praktijk onderscheidt zich door 
persoonlijk maatwerk met behulp van de nieuwste methodes. 

Sinds 2014 kent de praktijk ook een op-
leidingsinstituut, Dental Design Acade-
my. Op deze academy worden verschil-
lende opleidingen in de tandheelkundige 
techniek gegeven. Hiernaast geeft Mar-
tijn lezingen en cursussen over de hele 
wereld. ‘Kennis moet je niet bij je hou-
den, ik vind het heel belangrijk om mijn 
kennis te delen’, zegt hij daarover. 

Een indrukwekkend cv
En over kennis beschikt Martijn. Al op 
22 jarige leeftijd studeerde hij af aan de 
ACTA (Academisch Centrum Tandheel-
kunde Amsterdam). Daarna heeft hij zich 
in diverse praktijken gespecialiseerd in 
esthetische restauratieve tandheelkunde 
en in implantologie. Zeker bij zijn eerste 
werkgevers in Hoofddorp heeft hij veel 
geleerd, ze waren zoals hij het zelf ver-
woord, ‘de Gullit en Van Basten onder de 
tandartsen’. In de Verenigde Staten heeft 
Martijn aanvullende kennis opgedaan. 
Hij is toegetreden tot de prestigieuze 
American Academy of Fixed Prostho-
dontics. Ook kan hij zich officieel erkend 
specialist in restauratieve tandheelkunde 
noemen. En als eerste Nederlander heeft 
Martijn zich mogen aansluiten bij de Eu-
ropean Academy of Esthetic Dentristy. 
Zijn praktijk wordt dan ook tot de top 
van de wereld gerekend.   

‘Quality is never an accident’
In 2006 startte hij met DDC. ‘De keuze 
om DDC in Blaricum te vestigen, was 
eenvoudig. Ik werkte al jaren samen met 
Oral Design Center Holland hier op de 
Meentweg en wilde per se in de buurt 
van dit laboratorium zitten.’ Destijds wa-
ren ze de allereerste ‘bewoners’ van de 
Lloods, het gebouw was nog niet eens 
klaar. Martijn is nog steeds heel tevreden 
met de locatie. Buiten vallen de behan-
delkamers van DCC met de grote glazen 
wanden direct op. Veel licht en privacy 
typeren de locatie. De zwart-witfoto’s 
aan de wand stellen het team aan u voor. 
In de wachtkamer één donkere wand met 
de tekst ‘Quality is never an accident’.

Sterrenrestaurant
Zijn praktijk vergelijkt hij het liefst met 
een sterrenrestaurant. ‘Zie sterren voor 
je kwaliteit te krijgen en nog belangrij-

ker; zie ze te behouden en daar waar mo-
gelijk ook te verbeteren. En behandel je 
klanten zoals jezelf behandeld zou wil-
len worden. Oftewel, tandheelkunde met 
sterren!’ Martijn heeft dan ook mensen 
om zich heen verzameld, zo ook zijn ei-
gen vrouw, die zijn liefde voor het vak 
delen en allemaal huldigen ze het credo 
Passion for Perfection. 
Het team deelt uiteraard ook mee in het 
vieren van het tienjarig jubileum. Bin-
nenkort gaan ze een weekend weg, naar 
een voor het team nog onbekende be-
stemming.  

Nieuwe opticien Dorpsstraat 6

Kom & Kijk en u zult zien…

Petra Hermkens 035-5316064 en 06-21836350

Arlene tussen enkele leerlingen

ITSB Blaricum
Meentweg 37D, naast de LLoods

tel. 035-5382139 
www.itsb-edu.nl

Martijn Moolenaar

Dental Design Center
tel. 035-5319996

info@dentaldesigncenter.nl
www.dentaldesigncenter.nl
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