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Hilversum/Lage Vuursche ■ Ma-
gisch. De gebroeders Reinier en
Arthur Bouvy gebruiken het woord
regelmatig als ze het over hun
Smithuyserbos hebben. En inder-
daad, het stuk bos tussen de A27 en
Lage Vuursche heeft iets magisch.
De lichtval van een waterig zonne-
tje tussen de bomen door, de be-
moste heuvels, een stenen paal die
de grens tussen Holland en het
Sticht aangeeft, mysterieuze deu-
ren in een paar heuvels, en niet te
vergeten: een vreemde kasteeltoren
middenin het bos. 

Geef je fantasie de vrije hand en
je ziet Rapunzel met haar lange
haren vanaf de toren naar beneden
kijken, wachtend op de prins. Een
rijtje kabouters dat voorbij wan-
delt, puntmuts op en stok met
knapzak over de schouder, je zou
er niet eens van op kijken. Zo’n
sfeertje heeft het Smithuyserbos
rond de Wolfsdreuvik, zoals die
vreemde kasteeltoren heet. Kleine
afknapper: die deuren in de heu-
vels zijn slechts filmdecor, gebruikt
voor een van de films en tv-series
die rond de toren zijn opgenomen.
Ook de filmers hebben de magi-
sche sfeer van het bos ontdekt.

Reinier en Arthur Bouvy weten
niet beter. Ze zijn er opgegroeid,
samen met hun broer Maurits en
zus Hortense. Het is hun eigen bos
tenslotte. Ruim veertig hectare vol
met duizenden bomen. En één
gekke kasteeltoren. Restanten van
een middeleeuws kasteel? Welnee.
Vader Bouvy kocht het bos in 1937
en liet een jaar later de Wolfsdreu-
vik bouwen. ,,Onze vader kocht het
bos om het uit handen van specu-
lanten te redden, daar kwam het
eigenlijk op neer”, legt Reinier
Bouvy uit. ,,Hij wilde hier kunnen
blijven wandelen. Maar als je een
bos hebt, wil je natuurlijk ook een
onderkomen in dat bos. Om je
bosgereedschap op te kunnen
bergen, maar ook om je zelf op te
kunnen bergen als het rotweer
was.” 

Het had een simpele rechttoe
rechtaan schuur kunnen worden,
maar Desiré Bouvy koos voor een
klein kasteeltje. De Wolfsdreuvik.
Vader Bouvy was kunsthistoricus
van zijn vak, gespecialiseerd in
middeleeuwse houtsnijkunst,
conservator van het Aartsbisschop-
pelijk Museum in Utrecht en later
oprichter en directeur van museum
Catharijne Convent. Kortom: hij
had wel iets met de middeleeuwen
en hij had het geld om buitenissig
te doen.

Het gezin Bouvy woonde in een
villa aan het Singel in Bussum,

maar was elk vrij moment te vin-
den in hun eigen bos. Een bos
vereist immers zorgvuldig onder-
houd, anders wordt het een puin-
hoop. ,,Elk weekeinde waren we
hier”, vertellen Reinier en Arthur
Bouvy. Dat was soms leuk en soms
minder leuk. Ze woonden in een
groot huis aan het Singel in Bus-
sum, maar met vriendjes voetbal-
len zat er niet in en huiswerk
schoot er bij in. ,,Ik weet niet hoe-
veel uren ik hier gewerkt heb,
hoeveel boompjes ik hier in de
grond heb gezet, hoeveel we er
hebben weggehaald.” 

Bomen omzagen met de hand,
met een ouderwetse beugelzaag,
stukje bij beetje, wiggen er tussen,
en daarna de gevelde boom in
stukken zagen. dat werk. Hoeveel
kinderen kunnen zeggen dat ze
hun eigen bos hadden, inclusief
kasteeltoren? ,,Ik weet nog dat
mijn broer Reinier als klein man-
netje met de auto door het bos
reed. Hij kwam nauwelijks boven
het stuur uit, haha. Je had de wan-
delaars moeten zien kijken als ze
een auto zonder bestuurder voorbij
zagen komen, haha.” Tegen etens-
tijd luidde moeder de bel bovenin
in het torentje, het teken dat de
kinderen aan tafel dienden te ver-
schijnen.

Voeten in de aarde
,,De bouw van de toren had des-
tijds nog wel wat voeten in de
aarden trouwens”, grijnzen de
broers. ,,Daar kon je namelijk
alleen een vergunning voor krijgen
als het bereikbaar was via een ver-
harde we. Die is er er niet en die
wilde mijn vader ook niet, dus hij
heeft net zo lang zitten zoeken tot
hij wat mazen in de weg had ge-
vonden. Die verharde weg hoefde
niet als het een watertoren was en
ook niet als het voor de veiligheid
zou zijn. En dus kwam er een vat
water bovenin de toren - want hé,
dan wordt het een watertoren - en
werd het een uitkijktoren waarvan-
daan je over het landgoed kon
kijken. Goed voor de brandveilig-
heid.” 

De vergunning kwam los, in
augustus 1938 doken de bouwvak-
kers op in het bos en twee maan-
den later al was de Wolfsdreuvik
een feit. ,,Daar is nog een mooie
anekdote over. Onze moeder, die
onze vader toen nog niet kende,
woonde in Arnhem. Ze hadden een
huishoudster en die had een broer
die vrachtwagenchauffeur was. En
die liep maar tegen zijn zus te
vertellen over dat hij steeds met
een lading bakstenen naar Hilver-
sum moest voor een of andere
mafkees die midden in het bos een
middeleeuwse kasteeltoren liet
bouwen. Want wie doet zoiets nou?
Dus onze moeder kende dat ver-

haal al. Jaren later, toen ze onze
vader had leren kennen en hier
samen met hem bovenop de toren
stond, begreep ze wie die mafkees
uit die verhalen was...”

De toren is geen woonhuis, al is
het in de oorlogsjaren wel zo ge-
bruikt. ,,De bosbaas woonde er met
zijn gezin, en in de hongerwinter
woonde onze vader hier ook. De
open plek hier even verderop werd
in die tijd gebruikt als akkertje, om
wat aardappelen en zo te verbou-
wen. De eg ligt nog boven in de
toren.” Een luxe woning was het
niet. Als je water wilde moest je
pompen - ,,Was je twintig aan die
pomp aan het zwengelen en daar
moest je dan een paar dagen van
bij komen” - en de verlichting
bestond uit gaslampen en kaarsen. 

De heilige in glas-in-lood
Inmiddels is er stromend water en
elektriciteit, maar verder is er wei-
nig veranderd in de toren: de ruim-
te beneden wordt vooral als opslag
gebruikt en daar is ook een keu-
kenblok, op de eerste verdieping is
een woonkamer met open haard.
,,De sport voor ons als jongens was
natuurlijk om dat vuur zo hoog
mogelijk op te stoken, haha.” Be-
halve de open haard trekken de
drie gebrandschilderde ramen de
aandacht: Sint Hubertus als pa-
troon van de jacht, het wapen van
de familie Bouvy en de heilige
Barbara, de vrouw die vanwege
haar bekering tot het christendom
naar verluidt door haar vader in
een toren werd opgesloten. De
toren op het glas-in-lood herken-
nen we, het is de Wolfsdreuvik zelf.
De tweede verdieping bestaat uit
een dakterras met toegang tot een
klein uitkijktorentje met drie bel-
len. ,,Kijk om je heen, dit is toch
echte rijkdom”, verzucht Reinier
Bouvy, terwijl hij vanaf hoogte over
de bomen heen kijkt.

De kinderen van de-man-die-
een-toren-bouwde-in-het-bos zit-
ten beroepsmatig in de elektro-

techniek, werktuigbouwkunde,
kunstgeschiedenis en in de hove-
niersbusiness, maar zijn in hun
vrije tijd ook nog landgoedeige-
naar, bosbouwer en torenbeheer-
der. ,,Ik vind dat wel een verrijking
van mijn leven eigenlijk”, zegt
Reinier. ,,We doen dingen die we
anders nooit hadden gedaan,
spreek mensen die ik anders nooit
had gesproken, ben met dingen
bezig. Je wordt eigenlijk gedwon-
gen dingen aan te pakken die je
anders nooit had gedaan. Je bent
hier met bomen aan het spelen
maar tegelijkertijd is het gewoon
een bedrijf.” Een jager die ook
beheertaken doet, waterschappen
die water van onder het bos van-
daan pompen, hoe groeit een boom
en welke boom is op welke plek
het beste, het vellen van bomen en
het verkopen van hout, het verze-
keren van houtopstand tegen stor-
men, contacten onderhouden met
andere landgoederen, het zijn
zaken waar de Bouvys normaal
gesproken geen weet van gehad
zouden hebben als vader een kleine
negentig jaar geleden geen bos had
gekocht.

Kerstmarkt als pilot
De uitdaging is om alles zo goed
mogelijk in stand te houden en
over te dragen aan de volgende
generatie, die daar dan ook maar
weer net zin in moet hebben na-
tuurlijk. De Bouvys hebben er een
stichting voor opgericht, die nu
formeel eigenaar is van het land-
goed met alle toebehoren. ,,Om te
voorkomen dat het landgoed door
vererving uit elkaar valt.” Recent is
er ook een vriendenstichting opge-
richt die activiteiten en evenemen-
ten gaat organiseren om de Wolfs-
dreuvik wat meer bekendheid te
geven. Wel met mate overigens, dat
de belangstellenden met duizen-
den tegelijk op de toren in het bos
afkomen is ook weer niet de bedoe-
ling. ,,Deze zondag hebben we een
kerstmarkt bij de Wolfsdreuvik,
een beetje als pilot. Aftasten wat
we kunnen doen, wat mensen leuk
vinden, waar belangstellenden op
af komen”, vertelt Arthur Bouvy.
,,Kleinschalig. Mensen kunnen
kerststukjes maken met spullen uit
het bos, er is een glaasje glühwein,
daar moet je aan denken.” Onder-
tussen wordt gebroed op andere
evenementen om de Wolfsdreuvik
meer bekendheid te geven. ,,Kan je
denken aan een concert, iets met
belichting, theater, dat soort din-
gen. Je moet het zo zien: wij heb-
ben hier het mooiste bos van het
Gooi. Met een prachtige toren, met
mooie verhalen, een eigen legende
zelfs, over de wolvin in de kerst-
nacht. We kunnen dit magische
bos voor ons zelf houden, maar wij
zien het als iets om te laten zien.”

De mysterieuze toren
in het magische bos

Eric Lorier
e.lorier@mediahuis.nl

Reinier (links) en Arthur Bouvy op het dak van de Wolfsdreuvik. FOTO’S CASPAR HUURDEMAN

Zelfs áls je weet dat ergens in het bos voorbij de Vuursche herberg Boschoord een mysterieuze kasteelto-
ren op een heuveltop staat, zelfs dan bestaat de kans dat je er straal voorbij loopt. De toren valt namelijk
nauwelijks op tussen de bomen van het Smithuyserbos, in het grensgebied van Hilversum en de Vuursche.
Gelukkig staat de Wolfsdreuvik op Googlemaps...

INTERVIEW Reinier en Arthur Bouvy koesteren hun Wolfsdreuvik in het Smithuyserbos

•i
Wolfsdreuvik
Kerstsfeer proeven in het Smi-
thuyserbos kan zondag van
twaalf tot vier uur. Wolfsdreu-
vik en het Smithuyserbos zijn
per fiets het makkelijkst te
bereiken via Groot Kievitsdal en
de Hollandse Sloot, en met de
auto via de Stulpselaan/Zwar-
teweg naar herberg Boschoord.
Voor meer informatie over bos,
toren en de kerstactiviteit, zie
internetpagina www.smithuy-
serbos.nl.

Het is een klein kasteeltje, maar het staat goed verstopt tussen de bomen. De haard in de verblijfskamer op de eerste verdieping.

De bellen in de toren. Onder meer handig als het etenstijd is.

❜❜Het mooiste
bos van het
Gooi, en we

willen het laten
zien. Het is hier

magisch

❜❜Kijk om je heen,
dit is toch 

echte rijkdom 
of niet?

Het wapen van de familie Bouvy.

Uitkijkpost op hoogte.


