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Hilversum betaalde in-

dertijd voor de grond

aan Stad .en Lande ƒ 1.101,607

Het bouwrijp maken van

de grond kost + - 1.910.000

ƒ 3.011.607

Opbrengst verkoop grond

voor PTT-toren enz. - - 1., 519.200

ƒ 1.492.407

Te betalen aan Stad en

Lande wegens niet vol-

doen aan de verk,voorw.+- 800.000

Totaal ƒ 2.292.407

Wat betreft het laatste bedrag nog

even het volgende. Toen Hilversum

dit gedeelte van het Spanderswoud
van Stad en Lande kocht, was het de

bedoeling hier een begraafplaats te

stichten. Stad en Lande bepaalde bij
de verkoop, dat wanneer deze grond
een andere bestemming zou krijgen,
de verkoopprijs met een gulden per

vierkante meter zou worden ver-

hoogd, hetgeen neerkomt op een to-

taal van ƒ 800.000,-. Ook als de

K.R.O. er niet komt, zal Hilversum

dit bedrag moeten betalen, immers

de PTT-toren staat er al. Door de

verkoop van de grond aan de K.R.O.

zal Hilversum haar schuld aan Stad

en Lande weer kunnen voldoen.

(Gegevens overgenomen uit De Gooi-

en Eemlander).
Het gaat dus nu een centenkwestie

worden of de K.R.O. al dan niet in

het Spandorswoud zal gaan bouwen.

Maar is er iemand, die mij kan

voorrekenen wat de waarde van dit

natuurgebied is? Steeds verder

groeien de Gooise gemeenten naar

elkaar toe, totdat ze met elkaar

versmelten tot één aaneengesloten

woonstad. Om dat te voorkomen zijn
bufferzones noodzakelijk, zoals de-

ze ook noodzakelijk zijn om natuur-

reservaten veilig te stellen. Daar-

om moet dit stuk Spanderswoud be-

waard blijven. Daarom moeten zoveel

andere terreinen bewaard blijven.
Daarom moet de K.R.O, elders haar

tenten opslaan; om het Gooi leef-

baar te houden.

KI.

Als een symbool van de Nederlandse

omroep staat aan de Witte Kruislaan

te Hilversum een enorme zuil van

143 m. De straalverbindingstoren

van het audeo-video-schakelcentrum

van de P.T.T., waarvan de ruwbouw

inmiddels gereed is. In do buurt

van deze toren wilde de Katholieke

Radio Omroep (K.R.O,) een nieuw

studiocomplex bouwen. Tegen deze

plannen werd bezwaar gemaakt omdat

een deel van het Spanderswoud ver-

loren dreigde te gaan door deze

plannen. De natuurliefhebbers kwa-

men met waardevolle gegevens aan-

dragen en onze eigen Vogelwerkgroep

stelde een rapport op over het be-

treffende deel van het Spanders-

woud. En zowaar, hot leek er op dat

de K.R.O. geen toestemming zou ver-

krijgen om in het Spanderswoud te

bouwen; het leek erop dat de ge-

meente haar grond niet zou verko-

pen.

Enkele gemeentelijke bestuurders

zijn aan het rekenen gegaan en kwa-

men tot de conclusie dat als de

K.R.O. niet in het Spandorswoud
zal komen, dit een financiële strop
voor de gemeente betekend van onge-

veer ƒ 2.300.000,-. We hebben het

enige tijd geleden in De Gooi- en

Eemlander kunnen lezen. Hoe komt

men aan dit bedrag? Het hiervolgen-
de sommetje maakt dat duidelijk.
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