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Verantwoording

Het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) is ontwikkeld op initiatief
van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur om geheel
Nederland te inventariseren op het gebied van architectuur en stedebouw
uit de periode 1850-1940. Het project wordt, in samenwerking met de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, uitgevoerd door de provincies en
de vier grote steden.

De doelstellingen van het MIP zijn:
• het verkrijgen van een landelijk overzicht van jongere bouwkunst en

stedebouw uit de periode midden 19de eeuw - Tweede Wereldoorlog;
• het bevorderen van kennis en waardering voor historische stads- en

dorpsgezichten en monumenten van geschiedenis en kunst uit de
periode midden 19de eeuw - Tweede Wereldoorlog;

• basisgegevens aan te leveren voor wetenschappelijk onderzoek op
architectuurhistorisch, bouwhistorisch, stedebouwkundig, historisch-
geografisch en/of industrieel-archeologisch terrein;

• bouwstenen aandragen voor te ontwikkelen beleid van de drie bestuurs-
lagen ten aanzien van ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en
monumentenzorg en als basis voor planologische en stedebouwkundige
afwegingen;

• selectie- en registratie-activiteiten van de drie bestuurslagen ten aanzien
van objecten, ensembles, structuren en gezichten mogelijk te maken.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn de provincies in regio's
onderverdeeld. Binnen deze inventarisatiegebieden wordt het werk per
gemeente verricht. Van elk inventarisatiegebied en van elke gemeente
wordt een beschrijving gemaakt waarin geografische, sociaal-economische
en stedebouwkundige ontwikkelingen binnen het betreffende gebied c.q.
gemeente worden geschetst, toegespitst op de periode 1850-1940. Voorts
worden waardevolle gebouwen en ruimtelijke structuren uit de
betreffende periode in beeld gebracht.

De nu volgende gemeentebeschrijving richt zich op de gemeente
's-Craveland. Voor geografische, sociaal-economische en cultuur-
historische ontwikkelingen in groter verband kan de MlP-regiobeschrijving
Gooi- en Vechtstreek worden geraadpleegd.

De gemeentebeschrijving is tot stand gekomen op basis van vergelijking
van kaartbeelden uit circa 1850, 1900 en 1940, literatuuronderzoek en
inventarisatie in het veld.

De gemeentebeschrijving volgt in de eerste vijf hoofdstukken het model
voor een regipbeschrijving van drs. L. Prins, Rijksdienst voor de
Monumentenzorg 1988. Hieraan zijn een bebouwingskarakteristiek
alsmede een verantwoording van de inventarisatie toegevoegd.
De MlP-werkzaamheden betreffende de gemeente 's-Craveland zijn
verricht door mw. drs. N.C. van Goor, als projectmedewerker MIP
verbonden aan de provincie Noord-Hol land.





I. Inleiding

De gemeente 's-Graveland ligt in de provincie Noord-Hol land, in het
MlP-inventarisatiegebied Gooi- en Vechtstreek en grenst ten noorden aan
de gemeente Weesp, ten oosten aan de gemeente Hilversum, ten zuiden
aan de gemeente Loosdrecht (provincie Utrecht) en ten westen aan de
gemeenten Loenen (provincie Utrecht) en Nederhorst den Berg.

De huidige gemeente 's-Graveland is in 1966 ontstaan uit de voormalige
gemeenten 's-Graveland ('s-Gravelandsche Polder), Ankeveen
(Stichtsch-Ankeveensche Polder) en Kortenhoef (Polder Kortenhoef) en het
zuidelijk deel van de voormalige gemeente Weesperkarspel (Hollandsch-
Ankeveensche Polder). Ook een klein deel van de gemeente Hilversum is
in 1966 bij 's-Graveland getrokken.
Tot 1819 hebben de voormalige gemeenten Ankeveen en Kortenhoef tot
de provincie Utrecht behoord. De provincie Utrecht werd vroeger ook
met Sticht aangeduid, vandaar dat de naam Sticht veelvuldig binnen de
gemeente voorkomt.

De huidige gemeente kent een oppervlakte van 2960 ha en telt
anno 1989 9181 inwoners.
De gemeente 's-Graveland omvat de dorpen 's-Graveland, Ankeveen en
Kortenhoef.

Buiten de gemeente 's-Graveland bestaat het MlP-inventarisatiegebied
Gooi- en Vechtstreek uit de gemeenten Hilversum, Bussum, Laren,
Blaricum, Huizen, Muiden, Naarden, Weesp en Nederhorst den Berg.

De gemeente 's-Graveland is ten behoeve van de inventarisatie opgedeeld
in de MlP-deelgebieden:
's-Graveland/'s-Graveland
's-Graveland/Ankeveen
's-Graveland/Kortenhoef
's-Graveland/Buitengebied
(Zie afb. 1 l/m 8.)





2. Bodemgesteldheid

2.1 Bodem

De gemeente 's-Craveland ligt op de grens van de hooggelegen zand-
gronden van Het Gooi en het Hollands-Utrechtse laagveengebied.
Het oostelijk deel van de gemeente, ten oosten van de
's-Cravelandsche Vaart, behoort tot de Cooische zandgronden. Deze
strook grond, de 's-Gravelandsche Polder geheten, werd in de eerste helft
van de 17de eeuw ontgonnen. Daarbij werden in eerste instantie 27 naast
elkaar gelegen kavels van circa 155 bij 1100 meter gevormd.
Deze ontginning was het initiatief van een groep welgestelde
Amsterdammers en moet, evenals de 17de eeuwse droogmakerijen,
worden gezien als een investering van het in handel en scheepvaart
verworven kapitaal. Naast het bij deze ontginning beschikbaar komen van
vruchtbare landbouwgrond stond de financiers vooral de bouw van een
eigen zomerverblijf in deze polder voor ogen."
Bij de ontginning werden de hier aanwezige heidevelden na afgegraven
te zijn, omgevormd tot vruchtbare landbouwgrond.
In de loop van de 1 7de eeuw verrezen op deze zandgronden dan
meerdere buitenplaatsen en zomerverblijven, die in de 18de en
19de eeuw nog werden uitgebreid, (zie voorts 5.5 Buitengebied).
Het reliëf in de 's-Gravelandsche Polder varieert van 1.8 m + NAP bij de
buitenplaats Spanderswoud tot 0.4 m - NAP ten zuiden van de
Gooische Vaart.

Het overig grondgebied van de gemeente 's-Graveland behoort tot het
Hollands-Utrechtse laagveengebied en bestaat uit de Hollandsch-
Ankeveensche Polder, de Stichtsch-Ankeveensche Polder en de
Polder Kortenhoef. Dit veengebied, ontgonnen in de 12de en 13de eeuw,
is vanaf het midden van de 15de eeuw door het steken van turf (veen)
zeer waterrijk geworden. De vervening had in de loop der tijd onder meer
het ontstaan van de uitgestrekte Ankeveensche en Kortenhoefsche Plassen
tot gevolg.
De nog resterende gronden in dit deel van de gemeente 's-Graveland
bestaan overwegend uit veen.
Het reliëf in dit veengebied van 's-Graveland varieert van 0.5 m + NAP
ten oosten van de Kortenhoefse Dijk tot 1.2 m - NAP aan de westzijde
van de Kortenhoefsche Plassen.
(Zie ifb. 9.)

2.2 Afwatering

In de periode 1850-1940 waterde de 's-Gravelandsche Polder door zijn
ligging boven NAP op natuurlijke wijze af op de hier ten westen van
gelegen 's-Gravelandsche Vaart.
De waterrijke Hollandsch-Ankeveensche Polder waterde met behulp van
een molen en sedert 1932 met een elektrisch gemaal eveneens af op de
's-Gravelandsche Vaart, welke aan de noordzijde van de polder liep.
Beide polders behoren tot de Boezem van de 's-Gravelandsche Vaart
welke in westelijke richting uitwatert op de Vecht.

De Stichtsch-Ankeveensche Polder waterde rond 1850 via de Bergervaart
of Ankeveensche Vaart in westelijke richting af richting
Nederhorst den Berg, alwaar twee molens (gelegen in de gemeente
Nederhorst den Berg) de vaart afmaaiden op de Nieuwe Vecht.
Door de drooglegging van de Horstermeer in 1882 (gemeente
Nederhorst den Berg) kwelde veel water naar deze nieuwe polder toe,
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waardoor er nog slechts één molen voor de bemaling nodig was.
Daar door verdere vervening van de Spiegelpolder en Blijkpolder
(gemeente Nederhorst den Berg) een deel van de Ankeveensche Vaart
kwam te vervallen, werd rond 1932 besloten een elektrisch gemaal te
plaatsen langs de Kromme Googh, op de grens van Nederhorst den Berg
en de voormalige gemeente Ankeveen. De Stichtsch-Ankeveensche Polder
zou vanaf nu met behulp van dit gemaal rechtstreeks afmalen op de
Spiegelpolder welke weer in verbinding stond met de Vecht. De Stichtsch-
Ankeveensche Polder behoorde zodoende tot de Vechtboezem.

De in het zuiden van de gemeente gelegen Polder Kortenhoef waterde in
de periode 1850-1940 in eerste instantie via de Kortenhoefsche Wetering
of Kortenhoefsche Zuwe in westelijke richting af op de Kortenhoefsche
Ringsloot (gemeente Nederhorst den Berg). Hiertoe bevonden zich drie
molens aan de westzijde van de polder. De Kortenhoefsche Ringsloot
stond in verbinding met de Vecht.
Rond 1891 brandde één van de molens af maar deze werd niet vervangen
doordat door de drooglegging van de Horstermeer en de verdere
vervening van de Polder Kortenhoef, de bemaling met twee molens meer
dan voldoende bleek.
De waterstaatkundige situatie van de polder veranderde in 1934 toen
door het zuiddeel van de polder het Hilversumsch Kanaal, de water-
verbinding tussen de Vecht en Hilversum, werd aangelegd. Een deel van
de Kortenhoefsche Wetering werd in het tracé van dit kanaal opgenomen
en op polderpeil gebracht, waardoor de molens onbruikbaar werden.
Voor de uitwatering van de polder werd nu aan het einde van het
Hilversumsch Kanaal (binnen de gemeente Loenen, provincie Utrecht) een
elektrisch gemaal gebouwd dat direct op de Vecht uitwaterde.
De Polder Kortenhoef behoorde door zijn directe uitwatering op de Vecht
eveneens tot de Vechtboezem.

Na 1940 is er in de vorm en richting van de hierboven omschreven
afwatering geen verandering gekomen.
(Zie alb. 12, 13.)

10



3. Grondgebruik

3.1 Agrarisch

De gemeente 's-Graveland kende in de periode 1850-1940 overwegend
een agrarisch grondgebruik, alhoewel door de toenemende vervening en
afkalving het percentage land binnen de gemeente in deze periode sterk
afnam.
Rond 1950 bleek dat van het grondgebied van de Stichtsch-Ankeveensche
Polder nog slechts 32% uit land bestond. De Polder Kortenhoef kende in
dat jaar zelfs nog maar 231/2% land binnen zijn grenzen.

De Hollandsch-Ankeveensche Polder, de Stichtsch-Ankeveensche Polder
en Polder Kortenhoef kenden rond 1850 overwegend weidegronden
waarop veehouderij plaats vond. Daarnaast vond er tuinbouw in de
polders plaats evenals turfsteken. De verkaveling bestond uit langgerekte
noordwest-zuidoost gerichte stroken grond, welke door sloten en vaarten
van elkaar gescheiden werden. Sommige van deze smalle kavels waren
bebost.
De 's-Cravelandsche Polder kende rond 1850 eveneens een agrarisch
grondgebruik. Deze polder die vanaf de 17de eeuw één lange reeks van
buitenplaatsen vormde, bezat enkele agrarische bedrijven behorende bij
deze buitenplaatsen. Bij de ontginning was namelijk bepaald dat elke
grondeigenaar verplicht was een tweetal boerderijen op zijn grondgebied
te laten bouwen.
Deze agrarische bedrijven hadden zich rond 1850 toegelegd op landbouw
en veeteelt. Voor het overige deel was de 's-Gravelandsche Polder
voornamelijk bebost en bezat ze landschappelijk aangelegde tuinen
behorende bij de buitenplaatsen. De strakke en rechtlijnige op de
17de eeuwse ontginning gebaseerde verkaveling in de 's-Gravelandsche
Polder, bestaat uit een aantal langgerekte oost-west gesitueerde kavels,
welke door sloten van elkaar en van de weg werden gescheiden.

In de periode tot 1940 zou in de Hollandsch-Ankeveensche Polder, de
Stichtsch-Ankeveensche Polder en de Polder Kortenhoef, door verder-
gaande vervening en afkalving het landoppervlak afnemen.
Dientengevolge nam ook de veehouderij en tuinbouw in deze polders af.
Rond 1940 kwam er zodoende nog op kleine schaal tuinbouw en veeteelt
in deze polders voor. Daarnaast was een deel van het grondoppervlak
bebost, met name de tegen de plassen aan gelegen kavels. Het turfsteken
raakte in de periode tot 1940 geheel in onbruik.
In het grondgebruik van de 's-Gravelandsche Polder kwam in de periode
tot 1940 niet veel verandering. De al aanwezige agrarische bedrijven
bleven merendeels bestaan en de buitenplaatsen bleven hun functie
behouden. Wel raakten enkele van de buitenplaatsen in de loop van de
20ste eeuw onbewoond.

Na 1940 zou de afkalving van de drie waterrijke polders verder toenemen
en de land- en tuinbouw dientengevolge verder afnemen. De polders
verloren hierdoor hun agrarisch karakter en kregen een meer land-
schappelijke functie als natuurgebied.
De buitenplaatsen in de 's-Gravelandsche Polder raakten na 1 940 steeds
meer onbewoond. Daar de cultuur- en natuurhistorische waarde van deze
polder en haar buitenplaatsen al in een vroeg stadium werd onderkend, is
meer dan de helft van de buitenplaatsen in de loop der tijd in bezit
gekomen van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.
Hierdoor kon het karakter van de polder grotendeels behouden blijven en
werd ook het voortbestaan van het merendeel van de buitenplaatsen
gewaarborgd.
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3.2 Niet-agrarisch

Een niet-agrarisch grondgebruik (c.q. watergebruik) in de gemeente
's-Craveland betrof in de periode 1850-1940 de wasserijen. Vooral in het
dorp 's-Craveland en op kleinere schaal in de dorpen Ankeveen en
Kortenhoef kwam deze vorm van bedrijvigheid voor. 's-Craveland werd
dientengevolge ook wel het dorp van de wasserijen genoemd. Voor het
bleken van de was bevonden zich kleine grasveldjes tussen de huizen.
De wasserijen waren in de 17de eeuw ontstaan doordat de inwoners van
's-Craveland gingen wassen voor de bewoners van de buitenplaatsen.
Toen in 1644 het beurtveer op Amsterdam werd geopend kon men ook
's winters blijven wassen voor deze bewoners, die dan veelal naar de stad
terugkeerden.
De wasserijen maakten in de 18de eeuw een grote bloei mee, daar vele
rijke Amsterdammers in die tijd hun was in 's-Graveland lieten wassen.
Tot na de Tweede Wereldoorlog hebben de wasserijen bestaan in
's-Craveland, al werd er vanaf circa 1875 niet zozeer voor de
Amsterdammers als wel voor de bemiddelde Hilversummers en
Cooienaars gewassen. Na circa 1960 verdwenen de wasserijen, op een
enkele na, echter zeer snel.

Na 1940 heeft 's-Graveland een niet-agrarisch grondgebruik erbij
gekregen in de vorm van het natuurgebied de Kortenhoefsche en
Ankeveensche Plassen. Deze plassen, welke door de voortgaande
afkalving een steeds groter oppervlak kregen, werden in de periode
1850-1940 nog niet gezien als een natuur- en recreatiegebied. Na de
Tweede Wereldoorlog veranderde dit echter en werden de plassen een
belangrijk recreatie- en natuurgebied voor onder meer de bewoners van
het Gooi en Amsterdam. Ook de 's-Gravelandsche Polder heeft door het
na de Tweede Wereldoorlog openbaar toegankelijk maken van het
merendeel van de landgoederen, een belangrijke functie als recreatie- en
natuurgebied gekregen.

3.3 Landschapsbeeld

De gemeente 's-Graveland kent qua landschapsbeeld een tweedeling
tussen het waterrijke veenweide-gebied aan de westzijde van de gemeente
en de 's-Cravelandsche Polder met haar buitenplaatsen aan de oostzijde.
Het laaggelegen veenweide-gebied (omvattende de Hollandsch-
Ankeveensche Polder, Stichtsch-Ankeveensche Polder en
Polder KortenhoeO kent een open landschap overwegend bestaande uit
weide en water (de plassen), dat wordt afgewisseld door smalle stroken
bos. In dit gebied bevinden zich naast de weinige wegen, enkele lage
dijken en kaden (raden). Langs de noordoost-zuidwest gerichte hoofd-
wegen, welke op ontginningsbases zijn gelegen, bevinden zich de
lintdorpen Ankeveen en Kortenhoef. De hoofdwegen bezitten veelal
wegsloten waardoor een deel van de dorpsbebouwing via bruggen en
soms dammen met de weg in verbinding staat. Buiten deze dorpen
bevindt zich nauwelijks bebouwing in dit veenweide-landschap.
De aan de oostzijde van de gemeente op de grens met de hogere Cooise
zandgronden gelegen 's-Gravelandsche Polder bezit een uiterst strakke en
rechtlijnige aanleg. De wegen, wateren en verkaveling in dit gebied lopen
strikt noord-zuid en oost-west. De polder kent door de aanwezigheid van
de buitenplaatsen een besloten landschap waar weidegronden worden
afgewisseld met hoogopgaande bossen en "landschappelijk" aangelegde
buitenplaatsen en tuinen. Op de buitenplaatsen bevindt zich losse
bebouwing.
Aan de westrand van de polder ligt, tussen de 's-Gravelandsche Vaart en
de weg in, het lintdorp 's-Graveland.
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4. Infrastructuur

4.1 Landwegen

Rond 1850 bestond het wegennet in de Hollandsch-Ankeveensche Polder,
de Stichtsch-Ankeveensche Polder en Polder Kortenhoef uit enkele wegen
op voormalige ontginningsbases (dijken of kaden).
Langs twee van deze wegen (de Kortenhoefse Dijk en het Hollands End
c.q. Stichts End) waren respectievelijk de lintdorpen Kortenhoef en
Ankeveen ontstaan. Voorts bevonden zich in deze waterrijke polders nog
enkele zijwegen welke merendeels onverhard en doodlopend waren.
Al deze wegen hadden een lokale functie.
Aan de noordzijde van de Hollandsch-Ankeveensche Polder liep over de
Loodijk de doorgaande weg Weesp-Bussum, welke een regionale functie
bezat.
De 's-Cravelandsche Polder kende sinds zijn ontginning in 1625 een van
noord naar zuid lopende weg (Noordereinde en Zuidereinde) aan de
westzijde van de polder. Deze weg liep parallel aan de 's Cravelandsche
Vaart en sloot aan de noordzijde aan op de doorgaande weg Weesp-
Bussum. Aan de westzijde van de 's-Gravelandsche Vaart liep eveneens
een weg, de latere Cannenburgerweg, Koninginneweg en Emmaweg.
Bij het akkoord dat in 1634 werd bereikt met de Gooiers over de
ontginning van de 's-Cravelandsche Polder, werd overeengekomen dat er
drie oost-west verbindingen binnen deze polder zouden worden
aangelegd. Via deze drie in 1850 (en ook nu) nog aanwezige wegen,
Ankeveensepad, Leeuwenlaan en Beresteinseweg, konden de inwoners
van Hilversum hun weilanden in Kortenhoef en Ankeveen bereiken.
De wegen in de 's-Cravelandsche Polder bezaten alle een lokale of
interlokale functie.

In de periode tot 1940 zou er in het hierboven geschetste wegennet, naast
verharding, verbetering en verbreding van de wegen, nauwelijks
verandering plaats vinden.
Wel werd in 1934-'36 bij de aanleg van het Hilversumsch Kanaal in het
zuiden van de gemeente een doorgaande weg parallel aan dit kanaal
aangelegd. Deze provinciale weg Haarlem-Hilversum (Vreelandseweg)
werd voor een deel aangelegd op de Kortenhoefsche Zuwe, een
voormalige kade. De nieuwe weg doorsneed de Kortenhoefse Dijk
waardoor het dorp Kortenhoef in twee delen werd verdeeld. Het deel ten
noorden van het Hilversumsch Kanaal en de nieuwe weg bleef
Kortenhoefse Dijk heten, het deel ten zuiden hiervan kwam Moleneind te
heten.
Aan de westzijde van de gemeente, vlak voor Fort Kijkuit, maakte de
provinciale weg een bocht richting Vreeland, alwaar de weg de gemeente
(en de provincie) verliet. Aan de oostzijde van de gemeente werd het
Zuidereinde door middel van een brug op deze doorgaande weg
aangesloten.

Na de Tweede Wereldoorlog hebben zich in het wegennet van de
gemeente 's-Craveland, met uitzondering van verbetering en eventueel
verbreding van de wegen, geen veranderingen voorgedaan.
(Zieafb. W, V.)

4.2 Wateren

In de waterrijke gemeente 's-Craveland bevond zich rond 1850 aan
voornaamste wateren: het plassengebied (de Ankeveensche Plassen,
Kortenhoefsche Plassen en de Wijde Blik), de 's-Gravelandsche Vaart, de
Cooische Vaart, Het Luije Gat en de Ankeveensche- of Bergervaart.
Het plassengebied bestond oorspronkelijk uit zijstroompjes van de rivier
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de Vecht, welke door vervening in de loop der eeuwen waren uitgegroeid
tot plassen. Het plassengebied bezat rond 1850 geen specifieke functie.
De in 1641 gereed gekomen 's-Gravelandsche Vaart lag ten westen van
de 's-Gravelandsche Polder en ten noorden van de Hollandsch-
Ankeveensche Polder. Deze vaart had een afwaterings- en verkeersfunctie.
Daarnaast werd de vaart ook gebruikt door de wasserijen. Tezamen met
de parallel aan de Beresteinseweg lopende Gooische Vaart, welke
eveneens rond 1640 was aangelegd, vormde de 's-Gravelandsche Vaart
een verbinding tussen Het Gooi en Amsterdam. Via deze twee vaarten
vond scheepvaartverkeer plaats.
Het Luije Gat, gelegen aan de noordzijde van de 's-Gravelandsche Polder,
was voornamelijk een afwateringsvaart voor de Polder Hilversumsche
Meent (gemeente Hilversum).
De Ankeveensche Vaart (of Bergervaart) was eveneens een afwaterings-
vaart. Deze vaart liep parallel aan de Herenweg en het Bergse Pad
richting Nederhorst den Berg.

In de periode tot 1940 vonden er in de wateren van de gemeente
's-Graveland enkele veranderingen plaats.
Door de verder toenemende vervening en afkalving zou de oppervlakte
van het plassengebied zich verder uitbreidden. Hierdoor kwam ook een
deel van de Ankeveensche Vaart te vervallen.
In 1934 werd begonnen met de aanleg van het Hilversumsch Kanaal in
het zuiden van de gemeente. Dit kanaal dat de gelijktijdig aangelegde
Nieuwe Haven van Hilversum verbond met de Vecht, zou als nieuwe
scheepvaartverbinding dienen tussen Het Gooi en Amsterdam.
De Gooische Vaart en 's-Gravelandsche Vaart waren te smal om nog
langer als scheepvaartverbinding te kunnen fungeren. Het
Hilversumsch Kanaal kwam gereed in 1936.
De overige wateren binnen de gemeente 's-Graveland behielden in de
periode tot 1940 hun oorspronkelijke vorm en functie.

Na 1940 vonden er geen noemenswaardige veranderingen met betrekking
tot de wateren binnen de gemeente plaats.
Het plassengebied kreeg met name na de Tweede Wereldoorlog een
recreatieve functie.
tZiealb. 12, 13.)

4.3 Dijken en kaden

In de periode 1850-1940 kende de gemeente 's-Graveland meerdere
dijken en kaden.
Aan de noordzijde van de gemeente lagen de Hollandsche Kade en de
Loodijk, welke de noordelijke grens van de huidige gemeente
's-Graveland vormden. Zowel de Loodijk als de Hollandsche Kade
bezaten rond 1850 een waterkerende functie, waarbij de Loodijk tevens
een functie als weg kende (de doorgaande weg Weesp-Bussum).
Rond 1850 lagen aan de westzijde van de gemeente, op de grens met
Nederhorst den Berg, de Kees-Jan Toone Kade, de Oude Gogh (eveneens
een kade), de Ringdijk en de Klei Zuwe. Met uitzondering van de
Klei Zuwe behoorden al deze waterkerende dijken en kaden echter tot de
gemeente Nederhorst den Berg. De tot de gemeente 's-Graveland
behorende Klei Zuwe was eveneens waterkerend. Een zuwe is van
oorsprong een kade die een ontginningsblok aan de zijkant beschermde
tegen water uit een (hoger gelegen) naburig ontginningsblok. De zuwen
zijn veelal blijven bestaan en hebben vaak een voetpad als toegevoegde
functie gekregen.
Aan de zuidzijde van de gemeente bevonden zich de Alamberts Kade en
De Raade. Beide waterkerende kaden vormden de grens tussen zowel de
toenmalige gemeente Kortenhoef en de gemeente Loosdrecht als tussen de
provincies Noord-Holland en Utrecht. De Raade is dan ook een oude
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naam voor grens. Zowel op de Alamberts Kade als De Raade liep een
voetpad.
Ook aan de oostzijde van de gemeente liep een Raade. Deze ten westen
van de 's-Cravelandsche Vaart gelegen kade, kende rond 1850 eveneens
een wegfunctie.
Naast de hierboven omschreven dijken en kaden welke de gemeente
's-Craveland omringden, lagen er rond 1850 ook in de waterrijke
Hollandsch-Ankeveensche Polder, Stichtsch-Ankeveensche Polder en
Polder Kortenhoef, enkele dijken en kaden. Zo waren daar de
ontginningsbases Kortenhoefse Dijk en Hollands End en Stichts End,
welke eveneens een wegfunctie kenden. Ook lagen in dit waterrijke
poldergebied de Stichtsche of Dammerkade, het Bergsche Pad, de
Bierkade en de Kortenhoefsche Zuwe. Al deze kaden hadden een
waterkerende functie en het merendeel van de kaden bezat een voetpad.

In de periode tot 1 940 zou er ten aanzien van de dijken en kaden binnen
de gemeente 's-Graveland weinig veranderen.
De Bierkade zou door de verdergaande vervening en afkalving verdwijnen
en de Kortenhoefsche Zuwe werd in 1934 in het tracé van de nieuw
aangelegde weg Haarlem-Hilversum opgenomen. Door de aanleg van
deze weg en het ernaast gelegen Hilversumsch Kanaal, werd de
Kortenhoefse Dijk in tweeën gedeeld.
De overige dijken en kaden behielden in de periode tot 1 940 echter
merendeels dezelfde vorm en functie als rond 1850.
Ook na 1940 vonden er ten aanzien van de dijken en kaden binnen de
gemeente 's-Craveland geen noemenswaardige veranderingen plaats.
Alleen de Klei Zuwe werd bij de gemeente Loenen (provincie Utrecht)
getrokken. Ook veranderden de namen van enkele dijken en kaden op
kaart (zo wordt bijvoorbeeld de Alambertskade nu met Lambertzkade en
de Raade nu met Kromme Rade aangeduid).
(Zieifb. U, 15.)

4.4 Tramwegen

's-Craveland heeft in de periode 1887-1923 een tramverbinding met
Hilversum gekend: de 's-Cravelandsche Paardetram.
In 1887 werd deze verbinding, tussen het station van Hilversum en het
dorp 's-Craveland, geopend. Het eindpunt van de tram in 's-Craveland
was de remise bij de Smidsbrug aan het einde van de Leeuwenlaan.
De paardetram diende vooral als een snelle verbinding tussen het station
en de langs de route gelegen villaparken van Hilversum en de buiten-
plaatsen van 's-Graveïand. Zo konden de bewoners van deze villa's en
buitenplaatsen op een redelijk snelle manier het station bereiken.
Hierdoor werd het wonen buiten in Het Gooi aantrekkelijker gemaakt.
In 1889 werd het traject van de paardetram verlengd naar de Klapbrug op
de kruising Noordereinde/Ankeveense Pad in 's-Graveland. Dit punt zou
tot 1923 het eindpunt van de paardetram zijn. Hierna werd de tramlijn
vervangen door een busdienst. De paarde-tractie van deze tramlijn is
nooit vervangen door een stoom- of elektrische tractie.
(Zieifb. 16.) - • • " - - •

4.5 Militaire infrastructuur

Aan de westzijde van de gemeente 's-Craveland, in de Polder Kortenhoef,
lag ter hoogte van de Klei Zuwe sinds 1844-'47 het Fort Kijkuit.
Het fort, gebouwd op de plaats van een oudere versterking, behoorde bij
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit vanaf 1815 aangelegde
verdedigingsstelsel liep vanaf de toenmalige Zuiderzee langs de oostkant
van de Vecht naar de Brabantse Biesbosch. De Nieuwe Hollandse
Waterlinie steunde op uitgebreide inundaties, waarbij forten en batterijen
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de waterkeringen en inlaatpunten beschermden en niet te inunderen
terreinstroken afsloten.21

Het Fort Kijkuit diende tot verdediging van de kade de
Kortenhoefsche Zuwe en het ernaast gelegen kanaal.
In 1880 en 1886 werd het fort ingrijpend verbouwd ten behoeve van
aanpassing aan nieuwe militaire technieken en in 1933 werd er een
kazemat van gewapend beton met stalen front bij het fort gebouwd.
Rond 1960 is het fort bij Koninklijk Besluit opgeheven als vestingwerk.
Anno 1990 is het fort echter nog grotendeels intact aanwezig in het
landschap.

21 De Hollandse Waterlinie, blz. 29.
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5. Nederzettingsstructuur

5.1 Algemeen

Het grondgebied van de huidige gemeente 's-Craveland omvatte in de
periode 1850-1 940 de dorpen 's-Craveland, Ankeveen en Kortenhoef.
Door het waterrijke karakter van het buitengebied kwam er in de periode
1850-1940 nauwelijks verspreid liggende bebouwing voor. In de
's-Gravelandsche Polder, ten oosten van het dorp 's-Graveland, lagen de
in aanleg al uit de 17de eeuw daterende buitenplaatsen.

5.1.1 Bevolkingsontwikkeling
De bevolking van het dorp 's-Craveland werkte rond 1850 voornamelijk
in dienst van de buitenplaatsen of had werk in de wasserijen of op de
agrarische bedrijven elders in de gemeente.
De bevolking in de dorpen Ankeveen en Kortenhoef werkte rond 1850
overwegend in de agrarische sector (veehouderij en tuinderij) en in de
wasserijen, welke op de grens met het dorp 's-Craveland waren gelegen.
Daarnaast kwamen er in deze periode ook nog enkele turfstekers in deze
twee dorpen voor.
Alle drie de dorpen kenden op kleine schaal plaatselijke middenstand.

In de periode tot 1940 zou het werk in de agrarische sector, bij de
buitenplaatsen en in mindere mate ook bij de wasserijen, afnemen. In de
agrarische sector werd deze afname met name veroorzaakt door het
kleiner worden van het landoppervlak. Hiernaast verdween het turfsteken
in deze periode geheel binnen de gemeente.
Veel inwoners van zowel 's-Craveland, Ankeveen als Kortenhoef gingen
vanaf het eerste kwart van de 20ste eeuw elders werk zoeken,
bijvoorbeeld in Het Gooi, Weesp of Amsterdam en werden zodoende
forens.
Na de Tweede Wereldoorlog zou deze tendens zich verder voortzetten en
zou door de opkomst van de elektrische wasmachine ook de wasserij-
industrie voor het grootste deel verdwijnen. Aangetrokken door de
centrale ligging van 's-Craveland en het natuurschoon van de omgeving,
kwamen na 1940 ook veel mensen van elders in 's-Craveland wonen.
Zie voor bevolkingsgroei in de periode 1850-1940 van de voormalige
gemeenten Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef, tabel I.

5.2 's-Graveland

Het dorp 's-Graveland is in de 17de eeuw (rond 1625) bij de ontginning
van de 's-Graveiandsche Polder gesticht.
's-Graveland is waarschijnlijk vernoemd naar het alhier gelegen jacht-
terrein van de graven van Holland, die op de Gooise woeste gronden
gebruiksrechten hadden.
Het dorp is een lintdorp gelegen tussen de oostzijde van de
's-Gravelandsche Vaart en de westzijde van het Noorder- en Zuidereinde
en gedeeltelijk ten oosten van het Noorder- en Zuidereinde. De vorm van
het dorp is hierdoor smal en langgerekt. Ten oosten van het dorp, in de
's-Gravelandsche Polder, bevinden zich de buitenplaatsen. Vóór de
aanleg van deze in de 17de en begin 18de eeuw ontstane buitenplaatsen
bevonden zich op deze terreinen veelal hofsteden.
In het verleden (vanaf de 18de eeuw) is er een bepaling geweest dat de
huizen van het dorp 's-Graveland, anders dan de boerenwoningen die tot
de buitenplaatsen behoorden, alleen aan de westelijke zijde van het
Noorder- en Zuidereinde gebouwd mochten worden.
Uit kaartbeelden blijkt dat rond 1850 deze bepaling nog steeds goed in
acht werd genomen, uitgezonderd ten noorden van het Ankeveense Pad,
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alwaar aan de oostzijde van de weg een kleine concentratie van woon-
huizen stond.
De westelijke dorpsbebouwing lag op een smalle strook grond ingeklemd
tussen de weg en de 's-Gravelandsche Vaart. De woonhuizen en kleine
bedrijfjes op deze strook grond lagen met de voorzijde aan de weg en
met de achterzijde direct aan het water. De bebouwing werd af en toe
onderbroken door tuintjes of grasveldjes, die als "kleerbleekerij" ten
behoeve van de wasserij-industrie dienst deden.
In de periode tot 1940 zou de bebouwing aan de westzijde van het
Noorder- en Zuidereinde zich verder verdichtten, met name ten zuiden
van de Herenweg. Ook vond op kleine schaal vervanging van de oudere
dorpsbebouwing plaats. Aan de oostelijke kant van de weg zouden in de
periode tot 1940 enkele woonhuizen en grotere gebouwen worden
gebouwd op grond welke voorheen toebehoorde aan de buitenplaatsen.
Aan de oostzijde van het Zuidereinde, ter hoogte van de Beresteinseweg,
ontstond vanaf circa 1850 een klein woonbuurtje.
De uitbreiding van de bebouwing van het dorp in de periode 1850-1940
bestond overwegend uit (eenvoudige) woonhuizen, enkele kleine
bedrijfjes (vnl. wasserijen) en een enkel winkelwoonhuis. Langs het
Noordereinde, tussen het Ankeveense Pad en de Leeuwenlaan, ging zich
het dorpscentrum vormen.

De buitenplaatsen in de kort na 1625 ontgonnen 's-Gravelandsche Polder
zijn merendeels aan het einde van de 17de en het begin van de
18de eeuw ontstaan. In het midden van de 18de eeuw kenden de
buitenplaatsen van 's-Graveland hun hoogtepunt.
Langs het Noordereinde komen verhoudingsgewijs de meeste grote
buitenplaatsen voor, terwijl langs het Zuidereinde merendeels een
versnippering van het gebied tot kleinere buitenplaatsen heeft plaats-
gevonden.
De voor de buitenplaatsen karakteristieke tuinen en parken rondom het
landhuis, werden in eerste instantie veelal in de formele stijl aangelegd.
Maar aan het einde van de 18de eeuw en het begin van de 19de eeuw
werden deze tuinen op grote schaal geheel of gedeeltelijk omgevormd tot
de dan heersende landschapsstijl of Engelse stijl. Bij deze tuinomvorming
was bij enkele buitenplaatsen de landschapsarchitect J.D. Zocher sr.
betrokken.
Het landhuis op de buitenplaatsen dateert veelal uit de 18de of het begin
van de 19de eeuw. Slechts op de buitenplaatsen Swaenenburgh,
Spanderswoud, Jagtlust, Oostereinde, Vijverhof en Wilgenhof (deze laatste
drie zijn feitelijk geen buitenplaatsen, maar liggen tezamen op de oost-
zijde van de voormalige buitenplaats Spiegelrust) dateert het landhuis uit
de periode 1850-1940.
De buitenplaats Gooilust heeft van 1895 tot 1934 een wereldberoemde
dierentuin gekend. De toenmalige eigenaar van deze buitenplaats,
Frans Blaauw, liet op zijn terreinen allerlei niet-Europeese dieren rond-
lopen. De benaming van enkele weiden op de buitenplaats herinnert hier
nog aan (Bisonkamp, Gnoeweide), evenals het feit dat het door Blaauw in
1904 geëxploiteerde Diergaardepark aan de rand van Hilversum nog deze
namen draagt. Daarnaast bevond zich ook een Arboretum met exotische
boom- en plantsoorten op de buitenplaats Gooilust.

Na de Tweede Wereldoorlog zou het dorp 's-Graveland in zijn structuur
niet veel veranderingen meer ondergaan. Naast vervanging op kleine
schaal van de al bestaande bebouwing, zou er nauwelijks nog uitbreiding
van de dorpsbebouwing plaatsvinden. Wel werd ten behoeve van het
sterk toegenomen verkeer het wegprofiel van het Noorder- en Zuidereinde
verbreed. Hiertoe werden de vroeger aanwezige smalle tuinen en stoepen
voor de woningen geruimd en werden de bomen aan de westzijde van
het Noorder- en Zuidereinde grotendeels gekapt. Ook de bomenrij aan de
oostzijde van de weg is na de Tweede Wereldoorlog onderbroken.
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De bebouwing langs de westzijde van de 's-Cravelandsche Vaart
(Cannenburgerweg, Koninginneweg en Emmaweg) en langs de Kerklaan
komt qua ontwikkeling weliswaar voort vanuit het dorp 's-Craveland,
maar behoort in verband met de voormalige gemeentegrenzen echter tot
de dorpen Kortenhoef en Ankeveen. Zie voor structuur en ontwikkeling
van deze wegen dan ook 5.3 Ankeveen en 5.4 Kortenhoef.
(Zieafb. 17.)

5.3 Ankeveen

Het dorp Ankeveen moet al in de 13de eeuw hebben bestaan. De naam
komt waarschijnlijk voort uit Tankeveen (tank=dank) en werd in latere
jaren verbasterd tot t'Ankeveen en Ankeveen.
Het wegdorp Ankeveen is op een oude veenontginningsbasis gelegen, het
Hollands en Stichts End. Rond 1850 bestond Ankeveen uit lintbebouwing
(agrarische bedrijven, landarbeiders- en vervenerswoningen en woon-
huizen) gelegen aan weerszijden van deze veenontginningsbasis.
In de periode tot 1940 zou de bebouwing van het dorp Ankeveen zich
enigszins verdichten en zou een deel van de oudere bebouwing
vervangen worden. De uitbreiding en vervanging van de bebouwing
bestond uit (eenvoudige) woonhuizen, landarbeiderswoningen,
boerderijen, tuinderswoningen, een aantal kleine bedrijfjes, een school
en twee kerken.
Na 1940 onderging het dorp Ankeveen verdichting en vervanging van de
lintbebouwing. Tevens werden er in de jaren '60 en '80 kleine nieuw-
bouwwijkjes ten oosten van het Stichts End aangelegd.

Eveneens tot het dorp Ankeveen behoort de bebouwing langs de
Cannenburgerweg (de weg ten westen van de 's-Gravelandsche Vaart) en
ten noorden van de Herenweg. Dit gegeven houdt nog verband met de
voormalige gemeentegrenzen, zie hiervoor ook 5.2 's-Graveland.
Rond 1850 bevond zich langs de noordzijde van de Herenweg geen
bebouwing, terwijl langs de Cannenburgerweg zich een enkele oudere
boerderij, landarbeiderswoning of landhuis bevond. De Cannenburgerweg
is, met uitzondering van het noordelijk deel, alleen aan de westzijde
bebouwd, daar de weg direct aan de 's-Cravelandsche Vaart grenst.
In de jaren '20 van deze eeuw vond langs de noordzijde van de
Herenweg bebouwing plaats met woningen van twee of meer onder één
kap. De Cannenburgerweg kende in de periode tot 1940 verdichting met
voornamelijk woonhuizen en wat industrie. Na 1940 heeft er in dit
gedeelte van de bebouwing van Ankeveen, op kleine schaal verdichting
en vervanging van de bebouwing plaats gevonden.

5.4 Kortenhoef

Het dorp Kortenhoef komt in 12de-eeuwse bronnen voor onder de naam
Curtevene. Curtevene is waarschijnlijk een samenvoeging van Curte=kort
en Vene=veenland en werd later verbasterd tot Kortenhoef.
Ook Kortenhoef is een wegdorp op een oude veenontginningsbasis. Rond
1850 lag aan weerszijden van deze basis, de Kortenhoefse Dijk,
lintbebouwing bestaande uit vervenerswoningen, landarbeiderswoningen,
tuinderswoningen, boerderijen en woonhuizen.
In de periode tot 1 940 zou de bebouwing van het dorp Kortenhoef zich
enigszins verdichten en zou een deel van de oudere bebouwing
vervangen worden. De uitbreiding en vervanging van de bebouwing
bestond merendeels uit vervenerswoningen, tuinderswoningen,
(eenvoudige) woonhuizen en kleine bedrijfjes.
Na 1940 is een deel van de bebouwing in het dorp Kortenhoef verder
vervangen en vond op zeer kleine schaal verdichting plaats.

De bebouwing aan de zuidzijde van de Herenweg, langs de
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Koninginneweg en Emmaweg (de wegen ten westen van de
's-Gravelandsche Vaart) en langs de Kerklaan en omgeving behoort ook
tot het dorp Kortenhoef. Deze bebouwing komt qua ontwikkeling voort uit
het dorp 's-Graveland, maar behoort echter tot Kortenhoef in verband met
de voormalige gemeentegrenzen.
Langs de zuidzijde van de Herenweg bevond zich rond 1850 geen
bebouwing, maar er werden hier in de periode 1850-1900 wel enkele
(heren)huizen gebouwd. In deze bebouwing heeft tot op heden geen
verandering plaats gevonden.
De bebouwing langs de Koninginneweg en Emmaweg bestond rond 1850
uit enkele agrarische bedrijven, (land)arbeiderswoningen, (eenvoudige)
woonhuizen en wasserijen. Hier gold dat alleen bebouwing aan de
westzijde van deze wegen heeft plaatsgevonden, daar de wegen met de
oostzijde direct aan de 's-Gravelandsche Vaart grensden. Alleen in het
zuidelijk deel van de Emmaweg bevond zich een strook grond tussen de
weg en de vaart waarop een enkele boerderij was gebouwd.
In de periode tot 1940 heeft zich langs de Koninginneweg en Emmaweg
op kleine schaal verdichting en vervanging van de bebouwing voor-
gedaan, voornamelijk met woonhuizen en boerderijen.
Ook na 1940 heeft er verdichting en vervanging van de bebouwing langs
deze wegen plaatsgevonden.
De Kerklaan (het verlengde van de Leeuwenlaan) is vanaf circa 1915
vanuit het dorp 's-Graveland bebouwd geraakt met onder meer enkele
buitenwoonhuizen en middenstandswoningen. In 1879-'80 was langs
deze weg reeds de RK-St. Antoniuskerk gebouwd.
In de jaren '30 van deze eeuw werd ten zuiden van de Kerklaan de
Oranjebuurt aangelegd, bestaande uit middenstandswoningen van twee of
meer onder één kap. Na de Tweede Wereldoorlog zou de bebouwing
rondom de Kerklaan zich verder uitbreidden en ontstond er zodoende een
grote nieuwbouwwijk in dit deel van Kortenhoef.

5.5 Buitengebied

Het buitengebied van de gemeente 's-Graveland is slechts zeer
incidenteel bebouwd. Dit komt door het waterrijke karakter van zowel de
Hollandsch-Ankeveensche Polder, Stichtsch-Ankeveensche Polder als
Polder Kortenhoef. De bebouwing alhier bestaat voornamelijk uit enkele
(voormalige) agrarische objecten.
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6. Bebouwingskarakteristiek

6.1 's-Graveland

Een groot deel van de lineaire bebouwing in het dorp 's-Craveland
(langs het Noorder- en Zuidereinde) is ouder dan 1850.
De in de periode 1850-1940 gebouwde panden liggen veelal tussen de
oudere bebouwing in (verdichting en vervanging) en bestaan uit
eenvoudige woningen en kleine bedrijfjes van veelal één bouwlaag onder
zadeldak met de noklijn parallel of haaks op de straat. Het merendeel van
deze bebouwing is nog redelijk intact.
Langs het Zuidereinde bevindt zich nog een enkele (voormalige) wasserij
uit de MlP-periode. Bijvoorbeeld het karakteristieke Zuidereinde 30, een
twee bouwlagen hoge wasserij uit circa 1915. Dit pand is door zijn
hoogte beeldbepalend aan het Zuidereinde.
Daarnaast heeft zich in het deel van het Noordereinde tussen de
Leeuwenlaan en het Ankeveense Pad, in de periode 1850-1940
verdichting met winkelwoonhuizen voorgedaan. Het hierdoor ontstane
centrum van het dorp wordt gekarakteriseerd door één en twee bouw-
lagen hoge winkelwoonhuizen gebouwd in de traditionele stijl of met
invloeden van de dan heersende bouwstijlen. De noklijnen van deze
panden zijn afwisselend parallel of haaks op de weg. Dit gedeelte van het
dorp 's-Graveland wordt gekenmerkt door een hogere bebouwing (veelal
twee bouwlagen) dan de rest van het dorp. In dit gedeelte van het
Noordereinde bevindt zich ook een voormalige bewaarschool uit 1883,
op rechthoekig grondplan met schilddak.
Langs het gehele Noorder- en Zuidereinde bevinden zich (voormalige)
dienstwoningen en koetshuizen van de aan de overzijde van de weg
gelegen buitenplaatsen.
Het vóór 1886 gebouwde Noordereinde 281 en 283/285 zijn
respectievelijk de voormalige tuinmanswoning en het voormalig koetshuis
van de buitenplaats Boekestein.
Op de hoek Leeuwenlaan/Zuidereinde ligt onder meer het beeldbepalende
en twee bouwlagen hoge postkantoor dat dateert uit 1906.

De landhuizen op de buitenplaatsen dateren, zoals reeds eerder vermeld,
merendeels van vóór 1850. Wel hebben veel van de buitenplaatsen
bijgebouwen uit de periode 1850-1940. Dit betreft dan meestal
(eenvoudige) dienstwoningen of koetshuizen.
De buitenplaats Swaenenburgh kent een villa uit 1878 van de architect
P.J.H. Cuypers. Deze twee bouwlagen hoge villa onder samengestelde kap
is gelijktijdig met een in dezelfde stijl opgetrokken koetshuis gebouwd.
Villa en koetshuis zijn, zij het enigszins gewijzigd, nu nog aanwezig.
Ook de buitenplaats Spanderswoud kent een landhuis uit de MlP-periode.
Dit in 1860 in neo-classicistische stijl gebouwde landhuis, kent een
rechthoekige plattegrond en bestaat uit twee bouwlagen onder schilddak.
Het wit gepleisterde pand ligt vrij ver van de openbare weg af, maar is
zichtbaar door een zichtas.
De buitenplaats Jagtlust kent een in oorsprong 18de eeuws landhuis, dat
in 1899 geheel werd verbouwd tot een in aanzien laat 19de eeuws
landhuis. Dit pand werd met een verdieping verhoogd tot een twee
bouwlagen hoog landhuis onder schilddak.
Ook op de buitenplaatsen Oostereinde, Vijverhof en Wilgenhof bevindt
zich bebouwing uit de MlP-periode (begin 20ste eeuw). De bebouwing op
deze buitenplaatsen is echter eenvoudig en kent geen specifieke
architectonische waarden.
Van de buitenplaatsen zijn er anno 1990 nog zeven particulier bewoond,
te weten: Swaenenburgh, Schoonoord, Sperwershof, Jagtlust,
Trompenburg, Hilverbeek en Spanderswoud.
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Daar een groot deel van de buitenplaatsen al vóór de Tweede Wereld-
oorlog in handen kwam van de Vereniging tot Behoud van Natuur-
monumenten, is de 18de en 19de eeuwse tuinaanleg van deze buiten-
plaatsen veelal bewaard gebleven. Wel is het merendeel van deze, meest
in Engelse landschapsstijl aangelegde tuinen en parken, heden ten dage
minder goed onderhouden door gebrek aan financiële middelen. Ook zijn
de parken in de loop der jaren aangepast ten behoeve van de gebruikers,
door de aanleg van bijvoorbeeld parkeerplaatsen en bijgebouwen op het
terrein.
De buitenplaats Jagtlust kent echter nog een in goede staat verkerende
19de eeuwse tuinaanleg in landschapsstijl.
Op het terrein van de voormalige buitenplaats Berestein bevindt zich aan
de oostzijde de Algemene begraafplaats van 's-Graveland. Deze op de
grens met Hilversum aangelegde begraafplaats dateert uit de tweede helft
van de 19de eeuw.

's-Graveland is in 1986 aangewezen tot "beschermd dorpsgezicht" door
de unieke ruimtelijke structuur van de reeks naast elkaar gelegen buiten-
plaatsen in combinatie met het smalle bebouwingslint van het dorp
's-Graveland.

6.2 Ankeveen

De nog in het dorp Ankeveen resterende bebouwing uit de periode 1850-
1940 is veelal sterk gewijzigd.
In het midden van het lintdorp Ankeveen bevindt zich 17de en
18de eeuwse bebouwing welke de eigenlijke kern van het dorp vormt.
Hier ten noorden van (langs het Hollands End) zijn in de periode 1850-
1940 enkele agrarische bedrijven, landarbeiderswoningen en eenvoudige
woonhuizen gebouwd. Ook werd in het midden van de 19de eeuw op
Hollands End 24 een Gereformeerde kerk gebouwd. Veel van deze
bebouwing is nu sterk gewijzigd of vervangen door nieuwbouw.
Ten zuiden van de kern van Ankeveen (langs het Stichts End) bevindt zich
aan bebouwing uit de periode 1850-1940 een enkel winkelwoonhuis,
tuinderswoning en woonhuis. De winkels in dit deel van Ankeveen zijn
eenvoudige één bouwlaag hoge panden met de noklijn parallel aan de
straat. De tuinderswoningen zijn eveneens één bouwlaag hoog en worden
veelal gedekt door een mansardekap met de noklijn haaks op de weg.
De (winkel)woonhuizen en tuinderswoningen zijn gedeeltelijk in
verschijningsvorm veranderd.
In 1911-'12 werd langs het Stichts End 57/59 een Nederlands Hervormde
Kerk met pastorie door de architect J. van Dillewijn gebouwd. De beide
iets van de weg af gelegen en door een kerkhof omgeven panden, zijn nu
nog zeer fraai in het dorpsbeeld aanwezig. Rechts van de kerk ligt de uit
circa 1915 daterende Lindeschool. Deze school met aangebouwde
schoolmeesterswoning is nu sterk in aanzien gewijzigd.
Aan het Stichts End 21 en 23 staat een RK-kerk en pastorie. Deze uit
circa 1930 daterende Heilige Martinus-kerk is nog geheel intact.
Langs het Stichts End 36/38 en 42/48 zijn in 1888 als voorloper van de
sociale woningbouw enkele (eenvoudige) arbeiderswoningen gebouwd
van het type twee en vier onder één kap. Deze woningen zijn recent in
de oude stijl gerestaureerd.
De overige bebouwing langs het Stichts End bestaat uit eenvoudige
woonhuizen van twee of meer onder één kap uit circa 1 920 welke sterk
zijn aangetast. Ook bevindt zich hier een enkele villa uit circa 1930 met
rieten kap.
Ten oosten van het Stichts End zijn in respectievelijk de jaren '60 en '80
kleine nieuwbouwwijkjes ontstaan.

De tot het dorp Ankeveen behorende bebouwing langs de Herenweg en
de Cannenburgerweg uit de periode 1850-1940 is na 1940 sterk
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aangetast. De langs de Herenweg gelegen rij woningen van twee of meer
onder één kap hebben na 1940 met name wijzigingen in de ramen
ondergaan. De woonhuizen en agrarische bebouwing langs de
Cannenburgerweg is na 1940 merendeels vervangen of sterk aangetast.
Ten noorden van de Cannenburgerweg is vanaf de jaren '60 een klein
industrieterrein ontstaan, terwijl ten noorden van de Herenweg, op de
hoek met de Cannenburgerweg, in de jaren '80 wat nieuwbouw is
ontstaan.

6.3 Kortenhoef

De kern van het lintdorp Kortenhoef wordt gevormd door het uit 1910
daterende voormalige gemeentehuis in neo-renaissancestijl
(Kortenhoefsedijk 155) en het daartegenover gelegen 18de eeuwse
voormalige polderhuis met een uit 1897 daterende voorgevel
(Kortenhoefsedijk 153). Beide panden zijn nog intact aanwezig in het
dorpsbeeld.
Rondom deze kern van het lintdorp liggen uit de periode 1850-1940 een
aantal voormalige tuinderswoningen, woonhuizen en een enkel agrarisch
bedrijf. Juist deze eenvoudige tuinderswoningen en woonhuizen (veelal
één bouwlaag hoog onder zadeldak, met de noklijn parallel aan de weg)
zijn heden ten dage nog zeer gaaf aanwezig.
Vanaf deze kern van het dorp Kortenhoef naar het zuiden toe bevindt
zich ten zuiden van de Vreelandseweg, het Moleneind. In dit deel van het
dorp Kortenhoef bevinden zich meerdere vervenerswoningen uit de
periode 1850-1900. Ook wat (voormalige) agrarische bedrijven en
woonhuizen zijn langs het Moleneind gelegen. De bebouwing is wat de
vervenerswoningen betreft merendeels nog intact. Wel hebben deze
kleine, één bouwlaag hoge huisjes onder zadeldak, veelal grotere ramen
en eventueel een aanbouw gekregen. De agrarische bebouwing en de
woonhuizen alhier zijn eveneens grotendeels nog intact.
De bebouwing langs het noordelijk deel van de Kortenhoefsedijk bestaat
qua bebouwing uit de periode 1850-1940, uit enkele tuinderswoningen,
woonhuizen en een enkele boerderij. Met name de uit circa 1900
daterende boerderij Kortenhoefsedijk 65 is nog zeer gaaf en ligt als
ensemble met haar bijgebouwen zeer karakteristiek langs de
Kortenhoefse Dijk. Deze boerderij bestaat uit een eenvoudig woonhuis op
rechthoekige plattegrond van één bouwlaag onder zadeldak met noklijn
parallel aan de weg. Hieromheen bevinden zich enkele intact zijnde
bijgebouwen en een hooiberg. Het op palen in het water gelegen houten
huis "De Karekiet" aan de Kortenhoefsedijk 137, is een voormalig
schildersatelier uit circa 1900 van mevrouw van Mesdag-Calcar. Na de
Tweede Wereldoorlog werd dit huis tot jeugdherberg ingericht en heden
ten dage doet het dienst als woonhuis.
De overige bebouwing langs dit noordelijk deel van de Kortenhoefsedijk
is na 1940 sterk aangetast of vervangen door nieuwbouw.

Langs de eveneens tot Kortenhoef behorende Kerklaan is in 1879-'80 de
Rooms-Katholieke Sint Antoniuskerk met pastorie gebouwd. Deze door
A. Tepe gebouwde neo-gotische kerk en haar pastorie zijn nog steeds
intact in het dorpsbeeld aanwezig.
Vanaf circa 1915 ontwikkelde zich vanuit het dorp 's-Craveland
woonbebouwing langs de Kerklaan. Rond 1915 ontstond er een school
langs de Kerklaan en rond 1919 werden drie buitenwoonhuizen naar
ontwerp van W. Hamdorff gebouwd langs deze straat. Alle drie de
buitenwoonhuizen zijn gebouwd in de traditionele Cooische landhuisstijl
(met onder meer een rieten kap) en zijn heden ten dage nog vrijwel
geheel intact aanwezig.
Vanaf circa 1925 vond er bebouwing met ruime, twee bouwlagen hoge
middenstandswoningen langs de Kerklaan plaats. Deze middenstands-
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woningen van twee of meer onder één kap zijn nog merendeels intact
aanwezig.
In de jaren '30 werd ten zuiden van de Kerklaan de Oranjebuurt
aangelegd. Deze buurt sloot aan op de middenstandsbebouwing langs de
Kerklaan en bestond eveneens uit middenstandswoningen en uit
eenvoudige vrijstaande woonhuizen van één bouwlaag onder zadeldak
met noklijn haaks op de weg.
Na de Tweede Wereldoorlog is de bebouwing langs de Kerklaan verder
uitgebreid en verdicht en ontstond er vanaf het einde van de jaren '50
nieuwbouw ten noorden en ten zuiden van de Kerklaan. De Kerklaan en
omgeving heeft heden ten dage het karakter van een nieuwbouwwijk en
wordt nu ook als de dorpskern van Kortenhoef aangeduid.

De ook tot Kortenhoef behorende bebouwing langs de Emmaweg en
Koninginneweg bestaat uit een enkele tuinderswoning, voormalige
(land)arbeiderswoning, woonhuis of boerderij uit de MlP-periode.
De bebouwing langs deze twee wegen is merendeels nog intact zij het dat
de gebouwen met een agrarische functie deze functie na 1940 veelal
verloren.
Langs de Koninginneweg bevindt zich de rond 1859 gestichte Joodse
begraafplaats.

6.4 Buitengebied

De bebouwing in het buitengebied van 's-Craveland
(Stichtsch-Ankeveensche Polder, Hollandsch-Ankeveensche Polder en
Polder Kortenhoef) is, zoals reeds eerder vermeld, zeer summier en
bestaat uit een enkele boerderij, tuinderswoning of woonhuis uit de
periode 1850-1940, welke merendeels in aanzien sterk zijn gewijzigd.
Langs de Klei Zuwe bevindt zich het Fort Kijkuit en een tot woonhuis
omgebouwde molen uit de eerste helft van de 17de eeuw. Deze molen is
als enige van de drie voormalige afwateringsmolens van de Polder
Kortenhoef overgebleven.
Langs de Loodijk bevindt zich een tot horeca-bedrijf ingerichte molen.
Dit betreft de uit de 17de eeuw daterende voormalige afwateringsmolen
van de Hollandsch-Ankeveensche Polder.
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Verantwoording inventarisatie

Bij de inventarisatie van objecten uit de MlP-periode in de gemeente
's-Craveland is gekeken naar gaafheid, detaillering, situering en de
eventuele architectuur- of lokaal-historische waarde. Ook de onderlinge
relatie van bepaalde panden was een criterium bij de inventarisatie.
Openbare gebouwen als scholen, kerken en gemeentehuizen uit de
periode 1850-1940, zijn bij redelijke gaafheid altijd geïnventariseerd
vanwege hun historisch-functionele waarde.
Bij de buitenplaatsen binnen de gemeente 's-Craveland zijn alleen die
buitenplaatsen geïnventariseerd waarvan het hoofdgebouw uit de periode
1850-1940 dateert en voldoende architectonische waarde bezit. Van de
overige buitenplaatsen zijn alleen de bijgebouwen uit de MlP-periode
geïnventariseerd die gaaf zijn of een bepaalde architectonische of cultuur-
historische waarde bezitten.
Bijzondere objecten binnen de gemeente 's-Craveland als het Fort Kijkuit,
een aantal bruggen en een drietal begraafplaatsen zijn eveneens
geïnventariseerd.
Omdat er gedurende de periode 1850-1940 voornamelijk sprake was van
verdichting en uitbreiding van de bebouwing langs de al bestaande
structuren, is er geen stedebouwkundige typologie voor 's-Craveland
opgesteld. Derhalve kent de gemeente 's-Graveland geen gebieden met
bijzondere waarden, kenmerkend voor de periode 1850-1940.
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Tabel I

Bevolkingsgegevens van de gemeente 's-Craveland.
Tot 1966 bestond de huidige gemeente 's-Craveland uit de gemeenten
Ankeveen, 's-Craveland en Kortenhoef.

Ankeveen

Jaartal

1851
1860
1870
1875
1880
1890
1900
1910
1920
1925
1930
1940
1989

Mannen

259
264
287
313
337
322

(te zamen met

Vrouwen

228
245
272
286
322
306

's-Craveland en Korten hoef)

Totaal

541
589
569
544
499
487
509
559
599
659
628
745

9181

's-Craveland

Jaartal

1851
1860
1870
1875
1880
1890
1900
1910
1920
1925
1930
1940
1989

Mannen

645
764
742
816
844
791

(te zamen met

Vrouwen

749
851
798
876
894
905

Ankeveen en KortenhoeQ

Totaal

1221
1322
1248
1244
1216
1394
1615
1540
1692
1738
1696
1518
9181
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Kortenhoef

Jaartal

1851
1860
1870
1875
1880
1890
1900
1910
1920
1925
1930
1940
1989

Mannen

456
525
548
662
764
749

(te zamen met

Vrouwen

469
552
531
629
736
736

Ankeveen en 's-Graveland)

Totaal

627
705
775
774
811
925
1077
1079
1291
1500
1485
2074
9181

Bron: Databank voor bevolkingsgegevens, Instituut voor sociale geografie.
Universiteit van Amsterdam.
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2. De voormalige gemeenten 's-Craveland, Kortenhoef en Ankeveen rond 1850
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3a. Voormalige gemeente 's-Graveland rond 1867
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3b. Voormalige gemeente Kortenhoef in 1867
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3c. Voormalige gemeente Ankeveen in 1869
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3d. Voormalige gemeente Weesperkarspel in 1869
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4. De voormalige gemeenten 's-Graveland, Kortenhoef, Ankeveen en een deel van Weesperkarspel rond 1900
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5. De voormalige gemeenten 's-Craveland, Kortenhoef, Ankeveen en een deel van Weesperkarspel rond 1940

u BROKKER: POLDER
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6. De huidige gemeente 's-Graveland
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7. De voormalige (delen van) gemeenten waaruit de huidige gemeente 's-Graveland tot 1966 bestond

l=vml. gemeente 's-Graveland
2=vml. gemeente Kortenhoef
3=vml. gemeente Ankeveen
4=een deel van de vml. gemeente Weesperkarspel
5=een deel van de gemeente Hilversum.

Tussen haakjes staat de straat of het water welke de grens tussen twee gemeenten vomcie.
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8. MlP-deelgebieden

1. 's-Graveland/'s-Graveland
2. 's-Graveland/Kortenhoef
3. 's-Graveland/Ankeveen
4. 's-Graveland/buitengebied
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9. De bodem van de huidige gemeente 's-Graveland

VEENGRONDEN
VEENGRONDEN

Laagveen

Niet uilgcveend

Op vecnmosvecn of zeggeveen

Q T V - klciarm. Ueirg en zundig kleng veen

Gedeeltelijk uitgeveend

m aaZle
a

Xak\aenveengOr fo„nd:n
ver landc " • ' " » • « " « "

ZANDGRONDEN
Kaikarm
Hodzolen; zeer arm zand

Vo-Jsniet lemig f,,„ z a n d

I O ^ j z w a k lemig. soms met lemig. fijn zand

Humusarm. jrm en zeer arm zand

\1f-\- niet leniig. soms z*ak | c n „ g z a n d

NIET GEKLASSIFICEERDE GRONDEN

Niet-bodemkundige onderscheidingen

\ SS s Complex: door de mens verstoorde gronden waarvan
hel oorspronkelijke bodemprofiel onbekend is
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10. De wegen binnen de huidige gemeente 's-Graveland rond 1850
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11. De wegen binnen de huidige gemeente 's-Graveland rond 1940
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12. De wateren binnen de huidige gemeente 's-Graveland rond 1850

O = molen ten behoeve van de afwatering.

\
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13. De wateren binnen de huidige gemeente 's-Graveland rond 1940

Y"^ ̂ "^ = electrisch gemaal ten behoeve van de afwatering.

= molen nog aanwezig in het landschap, maar bezit geen functie meer t.b.v.
de afwatering.
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14. Dijken en kaden in de huidige gemeente 's-Graveland rond 1850
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15. Dijken en kaden binnen de huidige gemeente 's-Graveland rond 1940
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16. Het tracé van de 's-Gravelandse paardetram en de ligging van het Fort Kijkuit
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17. De ligging en de namen van de buitenplaatsen welke ten oosten van het dorp 's-Graveland liggen

's-Grav eland,
overzicht met de namen
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buitenplaatsen
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Register

Objectcode

NH-CRAVL-001
NH-GRAVL-002
NH-CRAVL-003
NH-GRAVL-004
NH-CRAVL-005
NH-GRAVL-006
NH-CRAVL-007
NH-CRAVL-007A
NH-GRAVL-007B
NH-GRAVL-008
NH-GRAVL-009
NH-GRAVL-009A
NH-CRAVL-009B
NH-GRAVL-009C
NH-CRAVL-010
NH-CRAVL-011
NH-CRAVL-012
NH-CRAVL-013
NH-CRAVL-014

NH-CRAVL-014A
NH-GRAVL-014B
NH-CRAVL-015
NH-CRAVL-016
NH-CRAVL-017

NH-GRAVL-018
NH-CRAVL-019
NH-CRAVL-020
NH-GRAVL-021
NH-CRAVL-022
NH-CRAVL-023
NH-CRAVL-024
NH-GRAVL-025
NH-CRAVL-026
NH-GRAVL-027
NH-CRAVL-028
NH-GRAVL-029
NH-GRAVL-030
NH-GRAVL-031

NH-GRAVL-032
NH-GRAVL-033
NH-GRAVL-034
NH-GRAVL-034A
NH-GRAVL-034B
NH-GRAVL-035
NH-GRAVL-036
NH-GRAVL-037
NH-GRAVL-038

NH-GRAVL-039
NH-GRAVL-040
NH-GRAVL-041
NH-GRAVL-042

Straatnaam

Beresteinseweg ong.
Corverslaan 3
Franse Kampweg ong.
Franse Kampweg 1
Franse Kampweg 2
Klei Zuwe 1 7
Leeuwenlaan 12
Leeuwenlaan 12
Leeuwenlaan 12
Leeuwenlaan 24
Leeuwenlaan 26-40
Leeuwenlaan 26-38
Leeuwenlaan 26-38
Leeuwenlaan 40
Leeuwenlaan 42; 44
Lood ijk 16; 17
Loodijk 22
Oude Meentweg 4
Spaanderswoud;
Oude Meentweg 2;4;6/1 ;3
Spaanderswoud 2;4/1;3
Oude Meentweg 6
Bergsepad 41 ;3
Bergsepad 1
Cannenburgerweg;
Herenweg 116/1 ;3
Cannenburgerweg 9
Hollands End ong.
Hollands End 2
Hollands End 2
Hollands End 8
Hollands End 14
Hollands End 24; 26
Hollands End 87
Hollands End 95
Hollands End 97
Loodijk 25
Stichts End 21; 23
Stichts End 24
Stichts End 36;38;42;
44;46;48
Stichts End 40
Stichts End 41
Stichts End 57; 59
Stichts End 57
Stichts End 59
Stichts End 63
Stichts End 85
Stichts End 98
Arnoud Voetlaan 11;13

Ankeveense Pad 5
Ankeveense Pad 6
Herenweg ong.
Kerklaan ong.

Huidige functie

Begraafplaats
Dienstwoning
Buitenplaats
Woonhuis
Boerderij
geen
Kantoor?
Kantoor?
Woonhuis
geen
Conferentieoord
Conferentieoord
Kapel
Woonhuis
Landgoed
Woning; bedrijfspand
Woonhuis
Woonhuis

Buitenplaats
Landhuis
Dienstwoning
Woonhuizen
Afstandspaal
Winkelwoonhuizen

Woonhuis
Ophaalbrug
Woonhuis
Begraafplaats
Boerderij
Woonhuis
Kerk?; woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Kerk; pastorie
Tuinderswoning
Woonhuizen

Woonhuis
Café
onbekend
kerk
Pastorie
Winkelwoonhuis
Woonhuis
Woonhuis
School; school-
meesterswoning
Woonhuis
Woonhuis
Brug
Brug

Acc.nr.

0005721
0005722
0005723
0005724
0005725
0005726
0005727
0005728
0005729
0005730
0005731
0005732
0005733
0005734
0005735
0005736
0005737
0005738

0005739
0005740
0005741
0005742
0005743
0005744

0005745
0005746
0005747
0005748
0005749
0005750
0005751
0005752
0005753
0005754
0005755
0005756
0005757
0005758

0005759
0005760
0005761
0005762
0005763
0005764
0005765
0005766
0005767

0005768
0005769
0005770
0005771
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NH-CRAVL-043

NH-CRAVL-044
NH-CRAVL-045

NH-CRAVL-046
NH-CRAVL-047

NH-GRAVL-048

NH-GRAVL-050
NH-GRAVL-051
NH-GRAVL-052
NH-CRAVL-053
NH-CRAVL-054
NH-GRAVL-05S
NH-CRAVL-056
NH-GRAVL-057
NH-GRAVL-058
NH-CRAVL-059
NH-GRAVL-060
NH-GRAVL-061
NH-GRAVL-062
NH-GRAVL-063
NH-GRAVL-064
NH-CRAVL-065
NH-GRAVL-066
NH-GRAVL-067
NH-GRAVL-068
NH-CRAVL-069
NH-CRAVL-070
NH-GRAVL-071
NH-GRAVL-072
NH-GRAVL-073
NH-GRAVL-074
NH-GRAVL-075
NH-GRAVL-076
NH-GRAVL-077
NH-GRAVL-078
NH-GRAVL-079
NH-GRAVL-080
NH-GRAVL-081
NH-CRAVL-082
NH-CRAVL-083
NH-CRAVL-084
NH-GRAVL-085
NH-GRAVL-086
NH-GRAVL-087
NH-GRAVL-088
NH-GRAVL-089

NH-GRAVL-090
NH-CRAVL-091
NH-CRAVL-092
NH-GRAVL-093
NH-GRAVL-094
NH-GRAVL-095
NH-GRAVL-096
NH-GRAVL-097
NH-GRAVL-098
NH-GRAVL-099

Leeuwenlaan;
Zuidereinde 2; 41
Leeuwenlaan 6;8;10
Leeuwenlaan 6;8;10

Noordereinde 7
Noordereinde 9 t/m 19

Noordereinde 33 t/m 37

Noordereinde 38; 40
Noordereinde 39
Noordereinde 41
Noordereinde 43
Noordereinde 45
Noordereinde 49
Noordereinde 64
Noordereinde 64
Noordereinde 70
Noordereinde 93
Noordereinde 95
Noordereinde 99
Noordereinde bij 99
Noordereinde 107;109
Noordereinde 121
Noordereinde 1 23;125
Noordereinde 1 37
Noordereinde 149
Noordereinde 161
Noordereinde 163-165
Noordereinde 169
Noordereinde 1 79-191
Noordereinde 205;207;209
Noordereinde 211 ;213
Noordereinde 215;217;219
Noordereinde 241
Noordereinde 249
Noordereinde 249
Noordereinde 251;253
Noordereinde 255;257
Noordereinde 263
Noordereinde 267
Noordereinde 271 -279
Noordereinde 271
Noordereinde 281
Noordereinde 283;28S
Noordereinde 287
Noordereinde 295
Noordereinde 301;303
Noordereinde 309;311

Noordereinde 31 7;319
Zuidereinde ong.
Zuidereinde ong.
Zuidereinde ong.
Zuidereinde ong.
Zuidereinde 11;13
Zuidereinde 17
Zuidereinde 24;26
Zuidereinde 28
Zuidereinde 30

Winkelwoonhuis

geen
Transformatorstation;
wachthuisje
Woonhuis
Woonhuizen;
winkelwoonhuizen
Woonhuizen;
winkelwoonhuizen
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Transformatorstation
Woonhuis; winkel
Woonhuis?
Koffiehuis
Woonhuis
Brug
Dubbel woonhuis
Herenhuis
?
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuizen
Woonhuis
Woonhuizen
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuizen
Woonhuis
Kantoor
Brug
Horeca-bedrijf
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuizen
Brug
Woonhuis
Laboratorium
Brug
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis;
werkplaats
Fabrieksgebouw
Brug (vast) .
Ophaalbrug
Brug
Brug
Landhuis
Pastorie
Woonhuis
Wasserij
Wasserij

0005772

0005773
0005774

0005775
0005776

0005777

0005778
0005779
0005780
0005781
0005782
0005783
0005784
0005785
0005786
0005787
0005788
0005789
0005790
0005791
0005792
0005793
0005794
0005795
0005796
0005797
0005798
0005799
0005800
0005801
0005802
0005803
0005804
0005805
0005806
0005807
0005808
0005809
0005810
0005811
0005812
0005813
0005814
0005815
0005816
0005817

0005818
0005819
0005820
0005821
0005822
0005823
0005824
0005825
0005826
0005827
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NH-GRAVL-100
NH-GRAVL-101
NH-CRAVL-102
NH-CRAVL-103
NH-CRAVL-104
NH-GRAVL-105
NH-GRAVL-106
NH-GRAVL-107
NH-GRAVL-108

NH-GRAVL
NH-GRAVL
NH-CRAVL-
NH-GRAVL
NH-GRAVL
NH-GRAVL
NH-CRAVL
NH-CRAVL
NH-GRAVL
NH-GRAVL
NH-CRAVL
NH-GRAVL
NH-GRAVL
NH-CRAVL
NH-CRAVL
NH-CRAVL
NH-CRAVL
NH-GRAVL-
NH-GRAVL-
NH-GRAVL-

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
123A
1238
124
124A
124B

NH-GRAVL-125
NH-GRAVL-126
NH-GRAVL-127
NH-CRAVL-128
NH-CRAVL-129
NH-GRAVL-130
NH-CRAVL-131
NH-GRAVL-132
NH-CRAVL-133
NH-CRAVL-134
NH-GRAVL-13S
NH-GRAVL-136
NH-GRAVL-137
NH-GRAVL-138
NH-CRAVL-139
NH-GRAVL-140
NH-GRAVL-141
NH-GRAVL-142
NH-GRAVL-143
NH-GRAVL-144
NH-GRAVL-145
NH-GRAVL-146
NH-GRAVL-147
NH-CRAVL-148
NH-CRAVL-149
NH-GRAVL-150
NH-GRAVL-151
NH-GRAVL-152
NH-GRAVL-153

Zuidereinde 31;33
Zuidereinde 34;36
Zuidereinde 54-64
Zuidereinde 66
Zuidereinde 68
Zuidereinde 82
Zuidereinde 98
Zuidereinde 112;114
Zuidereinde;
Beresteinseweg
125-147/1-3

Zuidereinde 142;144;146
Zuidereinde 187
Zuidereinde 206
Zuidereinde 218
Zuidereinde 218
Emmaweg 25
Emmaweg 32
Emmaweg 32
Emmaweg 39
Emmaweg 56
Emmaweg 60
Emmaweg 77
Emmaweg 83
Herenweg 100
Kerklaan 24;26
Kerklaan 26
Kerklaan 24
Kerklaan 30;32
Kerklaan 30
Kerklaan 32

Kerklaan 34
Kerklaan 38
Kerklaan 52
Koninginneweg ong.
Koninginneweg 16
Koninginneweg 45
Koninginneweg 95
Kortenhoefsedijk ong.
Kortenhoefsedijk ong.
Kortenhoefsedijk 36
Kortenhoefsedijk 65
Kortenhoefsedijk 73
Kortenhoefsedijk 78
Kortenhoefsedijk 131
Kortenhoefsedijk 137
Kortenhoefsedijk 142
Kortenhoefsedijk 143
Kortenhoefsedijk 153
Kortenhoefsedijk 155
Kortenhoefsedijk 157
Kortenhoefsedijk 159
Kortenhoefsedijk 162
Kortenhoefsedijk 163
Kortenhoefsedijk 165
Kortenhoefsedijk 166
Kortenhoefsedijk 1 70
Kortenhoefsedijk 170
Kortenhoefsedijk 178
Kortenhoefsedijk 181;182

Woonhuis 0005828
Woonhuis 0005829
Woonhuizen 0005830
Woonhuis; werkplaats 0005831
Woonhuis 0005832
Woonhuis 0005833
Woning 0005834
Woonhuizen 0005835
Woningbouw 0005836

Bedrijf; woonhuis 0005837
Woonhuis 0005838
Woonhuis 0005839
Dorpswoonhuis 0005840
Brug 0005841
Kantoor 0005842
Woonhuis 0005843
Watertoren(?) 0005844
Woonhuis 0005845
Woonhuis 0005846
Woonhuis 0005847
Woonhuis 0005848
Woonhuis 0005849
Woonhuis 0005850
onbekend 0005851
Kerk 0005852
Pastorie 0005853
onbekend 0005854
School 0005855
Schoolmeesters- 0005856
woning
Praktijkwoning 0005857
Landhuis 0005858
Landhuis 0005859
Begraafplaats 0005860
Woonhuis 0005861
Woonhuis 0005862
Woonhuis 0005863
Brug(vast) 0005864
Ophaalbrug 0005865
Woonhuis 0005866
Boerderij 0005867
Woonhuis 0005868
Boerderij 0005869
Boerderij 0005870
Woonhuis 0005871
Woonhuis 0005872
Verenigingsgebouw 0005873
Woonhuis 0005874
Kantoor 0005875
Restaurant 0005876
Woonhuis 0005877
Woonhuis 0005878
Pastorie 0005879
Woonhuis 0005880
Woonhuis 0005881
Woonhuis 0005882
Ophaalbrug 0005883
Woonhuis 0005884
Boerderij; woonhuis 0005885
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NH-CRAVL-154
NH-GRAVL-155
NH-GRAVL-156
NH-CRAVL-157
NH-GRAVL-158
NH-GRAVL-159
NH-GRAVL-160
NH-GRAVL-161
NH-GRAVL-162
NH-GRAVL-163
NH-GRAVL-164
NH-GRAVL-165

Moleneind ong.
Moleneind 2
Moleneind 3
Moleneind 15
Moleneind 26;27
Moleneind 29
Moleneind 56
Moleneind 56
Moleneind 63
Moleneind 64
Moleneind 67;68
Moleneind 78

Ophaalbrug
Woonhuis
Woonhuis
Boerderij
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Brievenbus
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis

0005886
0005887
0005888
0005889
0005890
0005891
0005892
0005893
0005894
0005895
0005896
0005897
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