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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, historischgeografisch en/of industrieel-archeologisch terrein;
• bouwstenen aandragen voor te ontwikkelen beleid van de drie bestuurslagen 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 Bussum.
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 regiobeschrijving van drs. L. Prins, Rijksdienst voor de
Monumentenzorg 1988. Hieraan zijn een bebouwingskarakteristiek, een
stedebouwkundige typologie, een beschrijving van de gebieden met
bijzondere waarden, alsmede een verantwoording van de inventarisatie
toegevoegd.
De MlP-werkzaamheden in de gemeente Bussum, bestaande uit een
vooronderzoek, de inventarisatie, het fotograferen en beschrijven van de
geselecteerde objecten en complexen en het schrijven en samenstellen
van de gemeentebeschrijving,hebben plaatsgevonden in de maanden juni
tot augustus 1990. Hiervoor waren in totaal negen weken beschikbaar.
Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door J.A. van der Hoeve, op tijdelijke basis verbonden aan de Provincie Noord-Holland als inventarisator
jongere bouwkunst.
Haarlem, november 1991,

I. Inleiding
De gemeente Bussum ligt midden in het Gooi, in het zuidoosten van de
provincie Noord-Holland. Bussum wordt aan de noordzijde begrensd door
de gemeente Naarden, aan de oostzijde door de gemeenten Naarden en
Huizen en aan de zuid- en westzijde door de gemeente Hilversum.
Tot aan het begin van de 19de eeuw behoorde Bussum tot de gemeente
Naarden. De belangen van het boerendorp Bussum waren geheel ondergeschikt aan die van de stad Naarden, waarbij de sleutelpositie van
Naarden in de (Nieuwe) Hollandse Waterlinie een belangrijk argument
vormde.
Gedurende de Franse tijd (1795-1814) hebben de Bussummers meerdere
pogingen gedaan om gemeentelijke zelfstandigheid te verkrijgen. Hierbij
zijn slechts enkele tijdelijke resultaten geboekt.
Na het herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid in 1815 verzochten
de Bussummers nogmaals om afscheiding van Naarden. Ditmaal werd er
wel gunstig beschikt op deze aanvraag. Bij Koninklijk Besluit van
4 december 1816 verkreeg Bussum de status van gemeente, waarbij
1 januari 1817 als ingangsdatum was bepaald. In oktober 1817 zijn de
nieuwe gemeentegrenzen in het terrein uitgezet door een commissie van
inwoners van Bussum en Naarden. Bij de kadastrale bepaling van de
gemeentegrenzen in het Gooi in 1824 is deze grens nog op verscheidene
punten gewijzigd.
De dorpskom van Bussum lag tegen de gemeentegrens met Hilversum
aan. Als gevolg van de sterke bevolkingsgroei na de opening van de
Oosterspoorweg (1874) breidde het dorp Bussum zich ook uit op het
grondgebied van de gemeente Hilversum, in verband met de hierdoor
opgeroepen administratieve en bestuurlijke problemen, dienden enige
inwoners van Bussum in 1884 een verzoek tot grenswijziging in. Dit
verzoek werd overgenomen door de gemeente Bussum en behelsde een
grondruil met de gemeente Hilversum, waarbij Bussum ca. 210 ha grond
ten zuiden van de dorpskern verwierf tegen ca. 127 ha grond elders.
Vanwege het verzet van de gemeente Hilversum werd in de wet van
17 april 1887 tot een geringe grenswijziging besloten, waarbij een
sikkelvormige strook land ter grootte van 67 ha van Hilversum aan
Bussum werd toegevoegd.
Door de aanhoudende groei van Bussum was deze gebiedsuitbreiding
slechts voor korte tijd voldoende. In 1899 verzochten enige bouwexploitanten tot een nieuwe grenswijziging ten gunste van Bussum.
Aangezien deze aanvraag in hoofdzaak overeenkwam met de eerste
aanvraag van 1884 en ditmaal ondersteund werd door beide betrokken
gemeenten, werd deze grondruil bij wet van 7 juni 1902 bewerkstelligd.
Hierbij verkreeg Bussum 218 ha bouwland ten zuiden van het dorp
(de Oostereng met aangrenzende landen) in ruil voor 84 ha woest land
ten zuiden van de Franse Kampweg.
De huidige gemeente heeft een oppervlakte van 612 ha en telt
31.988 inwoners (per 1 januari 1990). Het overgrote deel van de
gemeente is bebouwd. Slechts ten westen van de Nieuwe 's-Gravelandseweg en rond de Franse Kampweg bevinden zich nog onbebouwde
terreinen. Aan de noordzijde loopt de bebouwing van de gemeente
Bussum zonder onderbreking door in de bebouwing van de gemeente
Naarden.
De gemeente Bussum wordt in de MlP-inventarisatie gerekend tot
inventarisatiegebied VI: Gooi en Vechtstreek. In dit gebied liggen de
gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden,

Naarden, Nederhorst den Berg, 's-Craveland en Weesp.
De gemeente Bussum is ten behoeve van het MIP in de volgende
deelgebieden verdeeld:
1. dorp (inclusief het Prins Hendrikpark)
2. het Spiegel
3. het Brediuskwartier (inclusief het Vondel kwartier)
4. de Eng
5. Buitengebied.
(Zie afbeeldingen J t/m 7.)

2. Bodemgesteldheid
2.1 Bodem

De oudst herkenbare vorm van afzetting in het Gooi dateert uit de laatste
fase van het Pleistoceen, de periode van de ijstijden. Toen zijn hier grote
hoeveelheden zand en klei afgezet door de Rijn, Maas, Weser en Elbe.
Door de bewegingen van het landijs wijzigden deze rivierlopen en het
patroon van de afzettingen regelmatig.
In de voorlaatste ijstijd (het Saalien of de Riss-ijstijd) schoven grote
ijsmassa's via de bestaande rivierdalen vanuit het noorden over
Nederland. Eén van deze ijsmassa's schoof globaal gezien over de huidige
Veluwe heen en bereikte als zuidelijkste grens de huidige Rijnloop in
Gelderland. Deze ijsmassa schoof een grote hoeveelheid pleistoceen zand
voor zich uit, bestaande uit voornoemde rivierafzettingen.
In verschillende stuwingsfasen van het ijs is een complex van stuwwallen
ontstaan. In het Gooi zijn de twee belangrijkste stuwingsfasen te
herkennen als twee achter elkaar gelegen heuvelruggen. In de eerste fase
is de stuwwal van Hilversum ontstaan, in de tweede fase de stuwwal van
Huizen en Laren.
In de warmere perioden van de ijstijd smolt het ijs, waarbij de stuwwallen
sterk erodeerden. Deze grove smeltwaterafzettingen vormden grote
zandwaaiers (sandrs).
In de laatste ijstijd bereikte het ijs ons land niet, maar deed hier een
toendraklimaat ontstaan. Vanwege het vrijwel ontbreken van begroeiing
zijn er door zandverstuivingen in en rond het Gooi pakketten dekzand
afgezet.
Door de temperatuurstijging gedurende het Holoceen (10000 jaar
geleden) stegen de zeewater- en de grondwaterspiegel. In de Vechtstreek
ontstond dientengevolge een uitgebreid moerasgebied met zoetwatermeren (Naardermeer, Horstermeer). In deze periode werd hier zeer veel
veen gevormd.
Door overstromingen van de Vecht, het Naardermeer en de Zuiderzee
werd periodiek klei en zand afgezet. Zo bevindt zich in een brede strook
langs de huidige kust een kleidek op het veen.
Dit proces van veenvorming en van afzetting van zee- en rivierklei heeft
zich voortgezet tot in de middeleeuwen en is pas beëindigd door de
bedijkingen en ontginningen.
De gemeente Bussum ligt in haar geheel op de sandrvlakte (zandwaaier)
van het noordwestelijke Gooi. Aan de oostzijde grenst deze vlakte tegen
de stuwwal van Huizen en Laren. Geheel in het westen van de gemeente
bevindt zich een deel van het overgangsgebied tussen de sandrvlakte en
de holocene klei- en veenafzettingen.
De kern van Bussum ligt op ca. + 2,5 meter NAP. Naar het westen loopt
het terrein af tot ca. 0 meter NAP. Naar het oosten en zuiden loopt het
terrein op tot ca. + 6,5 meter in het zuidwesten en + 16,1 meter in het
zuidwesten van de gemeente. In het noorden van de gemeente (tegen de
grens met Naarden) en het westen van de gemeente zijn tussen de 17de
en 20ste eeuw grote terreinen afgegraven tot een peil van
+ 0,2 meter NAP, respectievelijk + 1,0 meter NAP. Bij het bebouwen van
afgegraven terreinen heeft men het peil weer verhoogd tot
ca. + 1,0 meter NAP.
(Zie ifbeelding 9.)

2.2 Afwatering

De afwatering van Bussum geschiedde tot in de 19de eeuw geheel
"onzichtbaar": het regenwater zakte in de grond om daar zijn weg als
grondwater verder te vinden. In de Vechtstreek manifesteerde het zich
(gedeeltelijk) aan de oppervlakte als kwelwater.
Sedert de 17de eeuw werd het gebied rond Naarden systematisch afgegraven. Vooral in de 19de eeuw bereikten steeds grotere uitlopers van
deze afgravingen het grondgebied van Bussum. De afgegraven terreinen
waren doorweven met zandsloten of -vaarten. Deze zandsloten waterden
op natuurlijke wijze ai op de Bussummer Vaart en de Naarder stadsgrachten. De Naarder stadsgrachten maken deel uit van de boezem van
de 's-Gravelandsche Vaart. De waterlopen van deze boezem wateren zelf
weer af op de Vecht. In de loop van de 19de en 20ste eeuw is het grondgebied van Bussum voor het grootste deel bebouwd, zowel de afgegraven
als de niet afgegraven gedeelten. De bebouwde kom van Bussum watert
via een rioolstelsel af op de waterlopen van de boezem van de
's-Cravelandsche Vaart.
De lage gronden in het zuidwesten van de gemeente wateren op
natuurlijke wijze af op het Luye Gat, dat eveneens deel uitmaakt van de'
Boezem van de 's-Gravelandsche Vaart.
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3. Grondgebruik
3.1 Agrarisch grondgebruik

Het grondgebied van de gemeente Bussum was in de 19de eeuw nog voor
het grootste deel in gebruik als landbouwgrond. Het land bouwsysteem
berustte nog voor een belangrijk deel op de middeleeuwse opzet, waarbij
de akkerlanden (engen) en woeste landen (heide en bos) en weilanden
(meenten) gezamenlijk werden gebruikt. In de loop der tijd was het
gezamenlijk gebruik een exclusief recht geworden voor de zogenaamde
Erfgooiers, de afstammelingen van de "oorspronkelijke" Cooise bevolking.
De hoeveelheden akkerland en woeste grond waren aan elkaar gerelateerd. Op de woeste grond werden namelijk schapen gehouden, die mest
opleverden voor de schrale akkerlanden. Het bosgebied werd gebruikt
voor houtkap en jacht.
Reeds in de late middeleeuwen werden gedeelten van de engen uit het
gemeenschappelijke beheer vervreemd. In eerste instantie kochten Gooise
boeren grond aan voor privégebruik. Later kochten ook buitenstaanders
land op voor de stichting van buitenplaatsen of ter exploitatie.
In de loop van de 19de eeuw werd steeds meer land aan dit systeem
onttrokken. Men kocht land op voor de zandwinning (Bredius-kwartier,
noordelijk deel van het Spiegel), voor de stichting van buitenhuizen of
villa's, of uit speculatieve overwegingen (sedert ca. 1865).
De boerderijen stonden aanvankelijk rond de Brink en subbrinken in het
dorp. Ook in de tweede kern, de Achterbuurt, bevond zich een
concentratie boerderijen. Daarbuiten lagen slechts enkele boerderijen.
Naarmate het particulier bezit toenam en de hoeveelheid burgerbebouwing in en rond het dorp toenam (villa's en woningen) zijn vele
boerderijen verplaatst naar de landbouwgronden. Momenteel bevinden
zich nog slechts boerderijen in het zuidoostelijke deel van het Spiegel
(Herenstraat, Melkweg e.a.) en aan de oostrand van het oude dorp
(Oud Blaricummerweg e.a).
De akkerlanden van Bussum lagen ten westen van het dorp (het Spiegel),
ten zuiden van het dorp (de Ooster- en Westereng) en ten oosten van het
dorp (de Bussummereng). De voornaamste gewassen op deze engen
waren rogge, boekweit en aardappelen. Hiertussen bevonden zich
terreinen met eikehakhout. De percelen werden omgeven door houtwallen
en houtsingels.
Al het akkerland is in de loop van de 19de en 20ste eeuw bebouwd.
Ten zuiden van de Ooster- en Westereng en de Bussummereng lagen de
woeste gronden, bestaande uit heidevelden en bossen. Dit zijn momenteel
nog vrijwel de enige gebieden in Bussum, die onbebouwd zijn gebleven.
Ten westen van de Koedijk begonnen de meentlanden (gemene weiden)
van de Hilversumse Meent (oorspronkelijk: Cooise Meent).
Vermoedelijk zijn er reeds in de 1 7de eeuw gebieden in Bussum
afgegraven ten behoeve van de zandwinning. Na afgraving werden ze
veelal gebruikt voor tuinbouw, boomkwekerijen en voor het weiden van
vee (weilanden). Ook werden gedeelten van deze terreinen gebruikt als
bleekvelden. Behoudens de weilanden en gemeentekwekerij aan de
Huizerweg, zijn al deze gebieden in de loop van de 20ste eeuw
bebouwd.
3.2 Niet-agrarisch grondgebruik
Het voornaamste niet-agrarisch gebruik van de bodem bestond sedert de
17de eeuw uit zandwinning. In eerste instantie waren deze afgravingen
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geconcentreerd in een cirkel van ca. 1 km rond de vestingwallen van
Naarden, teneinde dit terrein in tijden van oorlog te kunnen inunderen.
Daarmee zou de vesting Naarden nog beter verdedigd kunnen worden.
In de loop van de 18de de 19de eeuw werden deze afzandingen nog
slechts voortgezet ten behoeve van de zandhandel. Uitlopers van deze
zandafgravingen reikten steeds verder, ook op het grondgebied van
Bussum en Huizen. In Bussum werden als uiterste grenzen de Havenstraat
en de Huizerweg bereikt.
Daarnaast ontstonden er in Bussum ook nieuwe kernen van zandwinning:
langs de noordrand van het Spiegel en langs de Cooise Meent
(Hilversumse Meent).
Ten behoeve van de afvoer van zand werd in de afgegraven gebieden een
stelsel van zandvaarten aangelegd, dat via de Naarder stadsgrachten
aansloot op de Naardertrekvaart. Op deze wijze werd het zand naar het
westen van het land (voornamelijk Amsterdam) afgevoerd.
Na omstreeks 1900 werden steeds meer bezwaren tegen de zandwinning
aangevoerd, omdat het aantrekkelijke natuurlijke karakter van het Gooi
door deze afgravingen werd aangetast. Reeds in 1904 sprak de
Bussummer gemeenteraad zich uit tegen de afzanding van de heide. Na
ca. 1900 werden geen nieuwe concessies meer afgegeven.
Aan het eind van de jaren dertig is in Bussum nog eenmaal een nieuwe
concessie verleend voor zandwinning. Voor de demping van de
Bussummer haven (in 1939) is zand gegraven ten oosten van het huidige
station Bussum-zuid. De zandput is pas omstreeks 1970 ingericht tot een
vijver.
De afgegraven gronden werden in gebruik genomen als weiland, tuinbouwgebied, boomkwekerijen of bleekvelden. Aan de Bussummervaart
waren in de 19de eeuw tientallen blekerijen gevestigd. Deze tak van
industrie ondervond grote bloei dankzij het schone kalkarme water van de
vaarten en de goede verbindingen (via waterwegen) met Amsterdam.
Aanvankelijk werd nog gebruik gemaakt van bleekvelden, maar in de loop
van de 19de eeuw nog slechts van droogzolders gebruik gemaakt (bijv.
Brinklaan 7). In 1875 waren er in Bussum 28 blekerijen gevestigd en
in 1900 zelfs 40. Maar door de vervuiling van het water nam dit aantal
na 1900 zeer snel af.
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4. Infrastructuur
4.1 Landwegen

De situering van het dorp Bussum hangt ten nauwste samen met de oude
verbindingsweg tussen Naarden en Hilversum (en vanaf daar naar Utrecht
en Amersfoort). Het noordelijkste deel van deze weg bestond uit de
Bussummerkerkweg (de huidige Thierensweg en Lambertus Hortensiuslaan
in Naarden) en de Brinklaan (in gemeente Bussum).
In de 17de eeuw werd een directe handelsweg van Amersfoort naar
Naarden (de Amersfoortsestraatweg) aangelega. De oude weg door
Bussum verloor toen snel aan betekenis. Bij de aanleg van de nieuwe
omwalling van Naarden (1674 e.v.) verviel een aantal stadspoorten,
waaronder de Turfpoort. Daarmee kwam ook de directe verbindingsweg
tussen Bussum en Naarden te vervallen. De Brinklaan verviel toen tot een
weg van plaatselijke betekenis.
Bussum was met zandpaden en -wegen verbonden met de omliggende
dorpen en landbouwgronden. Deze wegen lopen radiaalsgewijs vanuit de
kern. Ze volgden steeds de weg van minimaal hoogteverschil: hoge
heuvels en diepe dalen werden systematisch ontweken. Het tracé van
deze wegen was dientengevolge veelal bochtig. Sedert de late 18de eeuw
zijn er ook meer rechtlijnige wegen aangelegd, die minder rekening
hielden met het reliëf of waarvoor afgravingen zijn verricht.
Op de gemeentekaart van Kuyper uit 1867 (zie afbeelding 3) staat slechts
een beperkt aantal verharde wegen in Bussum aangegeven. Sinds de
17de eeuw was de handelsweg van Amersfoort via Naarden naar
Amsterdam de belangrijkste weg door het Gooi. Het traject tussen
Amersfoort en Naarden is in 1815 bestraat, waarschijnlijk nadat de
Rijksoverheid dit deel had overgenomen. Deze weg (de Amersfoortsestraatweg) loopt oostelijk langs Bussum, en vormt de gemeentegrens met
Huizen en Naarden.
In 1867 was ook de Huizerweg bestraat. In oorsprong maakte deze weg
deel uit van de oude verbindingsweg tussen Huizen en Bussum, die in
Huizen de Oud-Bussummerweg heet. Na de aanleg van de Huizerstraatweg tussen Huizen en Naarden (1839) nam het belang van deze weg
aanzienlijk af. Voor Bussum bleef de Huizerweg in de eerste plaats van
belang als verbinding met de Amersfoortsestraatweg.
De Bussummergrindweg en het zuidelijk deel van de Brinklaan (tot aan de
Brink) vormen de verbindingsweg met Hilversum. De Bussummergrindweg
is in 1864 als grindweg aangelegd, ter vervanging van de (oude)
Naarderweg. Waarschijnlijk is het zuidelijk deel van de Brinklaan gelijktijdig geplaveid met grind. Na de aanleg van het spoorwegstation te
Bussum (1874) is een voetgangersbrug aangelegd over de stadsgracht van
Naarden, waarmee de weg vanuit Naarden naar het station aanmerkelijk
werd verkort. Hiermee werd de oudste weg naar Bussum (via de
Bussummerkerkweg en Brinklaan) weer in ere hersteld. Nadat in 1929 de
Rijksweg zuidelijk om Naarden was aangelegd, werd de Brinklaan een
belangrijke toevoerweg voor deze weg.
De spoorlijn Hilversum-Amsterdam kruist de Brinklaan ter hoogte van het
huidige station Bussum-zuid onder een zeer scherpe hoek. Om hier een
overzichtelijke spoorwegovergang te maken is een slinger in de weg
gemaakt, waardoor de weg de spoorbaan vrijwel haaks kruist. In 1928 is
deze spoorwegovergang vervangen door een viaduct, die de weg over de
spoorbaan voert.
In 1859 is de Franse Kampweg bestraat in verband met zijn functie als
verbindingsweg tussen 's-Craveland en de Amersfoortsestraatweg, via de
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Bussummergrindweg, Brinklaan en Huizerweg. Deze weg is in 1885 door
de gemeente Bussum overgenomen.
In de grote groeiperiode van Bussum tussen ca. 1880 en 1940 worden
voornamelijk wijk- en buurtwegen aangelegd. In het Spiegel waren de
meeste wegen onbestraat; slechts de hoofdstraten werden als grindwegen
uitgevoerd, in de meeste gevallen op initiatief van de verfraaiingscommissie. Volgens de gemeentekaart van 1887 waren in de wijk het
Spiegel de Nieuwe Hilversumseweg, Nieuwe 's-Gravelandseweg,
Parklaan, Willemslaan, Meerweg, Koningslaan, Comeniusweg (voorheen:
Noordeinde), Lindelaan, Petersiaan, Middeniaan, Nieuwe Spiegellaan en
Parallelweg met grind bestraat. De meeste wegen in het dorp waren naar
we mogen aannemen ook nog onbestraat. Op de kaart van 1887 werden
in het dorp de Brinklaan, Vlietlaan, Nassaulaan, Huizerweg, Heerenlaan,
Gen. de la Reyweg, Prinsenstraat als bestraat aangegeven.
De Brediusweg is in 1 906 door de exploitatiemaatschappij "Oud-Bussum"
ten behoeve van de aan- en afvoer van melkprodukten van de modelboerderij Oud-Bussum aangelegd. Deze (bestrate) weg was de snelste
verbinding met het station Naarden-Bussum. In 1907 is deze weg overgedragen aan de gemeente. In de jaren twintig is in de gemeente Huizen
de Nieuwe Bussummerweg aangelegd, die aansluit op de Brediusweg.
Daarmee vormde de Brediusweg de snelste verbinding met Huizen.
De Ceintuurbaan is in 1905 aangelegd door de gemeente Bussum ter
ontsluiting van het villapark de Eng. Hiertoe was een overeenkomst
gesloten met de Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen Crailoo.
In de jaren vijftig van de 20ste eeuw is de Ceintuurbaan verbreed tot de
ontsluitingsweg voor de wijken de Oostereng en Westereng.
Aan het eind van de 19de eeuw en in het begin van de 20ste eeuw
werden de voornaamste verbindingswegen bestraat. Daarnaast werden
ook de belangrijkste wegen in de villaparken verhard, vooral ten behoeve
van een betere verkoop van de bouwpercelen. In de loop van de
20ste eeuw werden steeds meer wegen bestraat. Slechts in de perifere
randen van de villaparken en natuurgebieden zijn nog enkele onbestrate
wegen (o.a.: gedeelten van de J.J.H Verhulstlaan, en Vosmaerlaan,
Ericalaan). In het Spiegel en het Brediuskwartier zijn vele wegen niet ten
volle breedte bestraat en niet voorzien van voetgangersstroken.
Omstreeks 1970 is een aantal wegen langs de westrand van het Spiegel
met elkaar verbonden tot een ringweg, die de verbinding vormt tussen
Naarden en 's-Graveland.
(Zie afbeeldingen Wa, 10b en Wc.)

4.2 Wateren

De Bussummervaart was de belangrijkste waterweg in Bussum.
Hij verbond de kern van het dorp, via de Naardense stadswateren en
de Naarder- en Muidertrekvaart met Amsterdam.
Aanvankelijk was de Bussummervaart slechts een zandsloot, die is
gegraven voor de afvoer van zand. In 1796 en 1797 is de sloot doorgetrokken tot aan de kern van het dorp en verbreed tot een kanaal.
Tevens werd bij het dorp een havenkom gegraven. Langs het kanaal zijn
in de loop van de 19de eeuw meerdere wasserijen gesticht, die gebruik
maakten van de vervoersmogelijkheden over water. Ook werd het kanaal
gedurende het laatste kwart van de 19de eeuw en het eerste kwart van de
20ste eeuw intensief benut voor de aanvoer van bouwmaterialen en
brandstof. In 1897 is een deel van het kanaal gedempt. Ter hoogte van de
Havenstraat is de nieuwe kop van het kanaal verbreed tot een havenkom.
In 1898 is het Wilhelminaplantsoen op het gedempte gedeelte van het
kanaal aangelegd. In 1939 zijn de havenkom en het zuidelijke deel van
de vaart gedempt.
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Ten behoeve van de zandwinning in Bussum zijn vele zandsloten
gegraven. Het afgegraven zand werd per schip over deze sloten vervoerd.
Slechts in het Brediuskwartier en in het zuidwesten van de gemeente zijn
hiervan resten behouden.
(Zie afbeelding

11.)

4.3 Dijken en Kaden

In de gemeente Bussum zijn geen dijken of kaden aanwezig. De Koedijk
of Weidijk was een wal tussen de Bussummereng en de Hilversumse
Meent, die de koeien van de akkerlanden moest weren.
4.4 Spoor- en Tramwegen

Trein
In 1863 heeft de HIJSM (Hollandse Ijzeren Spoorweg Maatschappij) een
concessie verkregen voor de aanleg van een spoorlijn tussen Amersfoort,
Hilversum en Amsterdam, met een aftakking tussen Hilversum en Utrecht.
In deze eerste plannen was uitgegaan van een rechtstreekse spoorlijn van
Hilversum naar Amsterdam. Daarbij werden Naarden en Weesp niet
aangedaan.
Bij de uiteindelijke concessie, die in 1871 is verleend, werden stopplaatsen bij Naarden en Weesp voorzien. De spoorlijn werd hiertoe
vanuit Hilversum naar Naarden geleid en vandaar met een bocht dwars
door het Naardermeer naar Weesp en Amsterdam. Op 10 juni 1874 werd
de spoorlijn geopend.
In verband met de bouwbeperkingen in de verboden kringen rond de
vesting Naarden en de forten aan de Karnemelksloot heeft men ervoor
gekozen het station Naarden in het uiterste noorden van de gemeente
Bussum te bouwen. Hier lag het net buiten de verboden kringen en kon
daarom in steen worden opgetrokken. Het eerste station is in 1874
gebouwd. In 1917 is het gesloopt en vervangen door een houten noodgebouw. In 1926 is het huidige station voltooid naar ontwerp van
Schelling.
In 1913 heeft Bussum besloten tot de aanleg van een stationsplein.
Blijkens de bebouwing is dat pas in de jaren dertig gerealiseerd.
Tram
Aangelokt door het succes van de treinverbinding met het Gooi, hebben
C. de Bok en J.M. van der Meulen in 1880 de Cooische Stoomtram
Maatschappij (CSTM) opgericht.
Het eerste deel van de lijn Amsterdam-Muiderberg-Naarden is in 1881
aangelegd. In 1882 is de lijn doorgetrokken naar Laren, via de
Amersfoortsestraatweg (de weg die de oostgrens van Bussum vormt) en de
Naarderstraat. Te Laren vond hij aansluiting op een tweede lijn tussen
Hilversum, Laren, Blaricum en Huizen, die ook in 1882 voltooid werd.
Aanvankelijk was het de bedoeling om Naarden en Huizen te verbinden,
maar dit gaf problemen. De concessie voor dit tracé werd daarom
verkocht aan de in 1883 opgerichte maatschappij: Stoomtram BussumNaarden. Deze in 1883 opgerichte maatschappij legde in 1883 de
stoomtramverbinding tussen Bussum en Huizen aan. Deze lijn startte op
het station Naarden-Bussum, waar een apart kopspoor voor de tram was
aangebracht. Vanaf het station reed de tram via de Albrechtlaan en de
Comeniuslaan naar de Lambertus Hortensiuslaan in Naarden.
Op 1 januari 1917 werd de exploitatie van de stoomtram Bussum-Huizen
overgedragen aan de GSTM, die de twee eindpunten van de tramlijnen in
Huizen met elkaar verbond om een ringlijn in het Gooi te realiseren:
station Naarden/Bussum-Huizen-Laren-Hilversum.
In 1 938/39 wordt de Amsterdamsestraatweg tot vier banen verbreed.
Omdat handhaven van de tramlijn te duur zou worden, heeft de minister
besloten dat deze vervangen moest worden door een buslijn.
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Successievelijk werden ook de andere lijnen vervangen door busverbindingen. Alleen tussen Bussum en Huizen bleven tot 1941 trams
rijden.
Vanwege brandstofgebrek voor de bussen werden de tramlijnen
Hilversum-Huizen en Huizen-Naarden tussen 1942 en 1950 weer in ere
hersteld.
(Zie afbeelding 12.)

4.5 Militaire infrastructuur

In 1866 werd een staatscommissie gevormd, die een betere beveiliging
van Naarden moest bestuderen en tot voorstellen moest komen.
De commissie kwam tot het besluit dat er rond Bussum een kring van
forten moest worden aangelegd, die de opmars van de vijand dusdanig
zou kunnen vertragen dat de vesting Naarden in optimale staat van
verdediging kon worden gebracht (o.a. door het stellen van inundaties).
Deze fortengordel, bekend onder de naam "Offensief voor Naarden",
is gerealiseerd tussen 1868 en 1870. Op de Bussummer eng lag het
Hoofdwerk (Werk 4): een polygonaal fort omgeven door een droge gracht
en een muur met schietsleuven. Aan de Amersfoortsestraatweg en
Bussummergrindweg lagen aarden vleugelwerkjes met v-vormige
droge grachten (Werk 5 en Werk 3).
Direct ten zuiden van het "Offensief voor Naarden", op de heide bij de
Engdijk, bevond zich nog een aarden verdedigingslinie. Deze bestond uit
een droge gracht met een borstwering en twee schansen, respectievelijk
bij de Laarderweg en de Amersfoortsestraatweg.
Het "Offensief voor Naarden" werd tussen 1877 en 1879 gecompleteerd
met de aanleg van twee batterijen in het zuidwesten van de gemeente:
"Bussum Vooruit" (Werk 2) en "Aan de Koedijk" (Werk 1). Ten siotte werd
bij de Karnemelksloot een ronde aarden schans opgeworpen, die in tijd
van oorlog als geschutsopstelling kon worden gebruikt: het
Pannekoekenfort.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog is het "Offensief voor Naarden" versterkt
door de aanleg van enige loopgraven en betonnen bunkers.
Rond de vestingen diende te allen tijde een vrij schootveld aanwezig te
zijn. Hiertoe bestonden vanouds beperkingen op het bouwen rond de
vestingen en forten. In 1853 werden de bepalingen vastgelegd in de
zogenaamde Kringenwet. In deze wet werd bepaald dat er rond vestingwerken drie soorten verboden zones bestonden: de kleine kring, de
middelbare kring en de grote kring. De kleine kring vormde een cirkel
van 300 meter rondom een vesting. Binnen deze kring mocht slechts in
brandbaar materiaal worden gebouwd, bij een oppervlakte van maximaal
40 vierkante meter. Hiervoor moest toestemming'worden aangevraagd bij
het Ministerie van Oorlog. Speciale toestemming was vereist voor houten
woonhuizen, waarop in elk geval geen stenen pannen waren toegestaan.
De middelbare kring vormde een kring van 300 meter rond de kleine
kring; bij geschakelde vestingen slechts aan de frontzijde. In deze zone
mochten houten gebouwen met een stenen voet (van maximaal 50 cm)
en rookkanaal worden gebouwd. Ook was een stenen dakbedekking
toegestaan.
De grote kring vormde een kring van 400 meter rond de middelbare
kring. Hier waren geen beperkingen aan de bebouwing gesteld. In tijd van
oorlog en beleg kon men besluiten om alle gebouwen en objecten
(ook bomen e.a.) in de kleine en middelbare kring te verwijderen.
De vestingwerken ten zuiden van Bussum vormden een aaneengesloten
front. De Verboden Kringen rond deze vestingwerken hebben de
uitbreiding van Bussum in die richting sterk beperkt. Vooral de invloed
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van het Hoofdwerk van het "Offensief voor Naarden" (Werk 4) is nog
goed herkenbaar. Zo volgt de loop van de Batterijweg bijvoorbeeld de
rand van de kleine kring.
Een gedeelte van de Nieuwe 's-Cravelandseweg loopt in de Verboden
Kringen van de batterijen "Bussum vooruit" en "Aan de Koedijk".
De bebouwing hier is in hout uitgevoerd.
Het aarden vleugelwerkje aan de Bussummergrindweg werd vermoedelijk
niet zo belangrijk geacht, want al in 1874 werd de bouw van een stenen
overwegwachterswoning en in 1897 de bouw van een stenen watertoren
toegestaan.
Op 28 mei 1926 werd de vesting Naarden opgeheven. De vestingwerken
van het "Offensief voor Naarden" werden tegelijk opgeheven. Daarbij
verloren ook de Verboden Kringen rond de forten hun betekenis.
Het rechtervleugelwerk is geslecht bij de aanleg van het spoorwegviaduct
bij het huidige station Bussum-zuid in 1928. Het fort "Bussum Vooruit" is
in twee fasen vergraven in resp. 1939 en 1954. Alleen het Hoofdwerk van
het "Offensief" is behouden. Het ligt op het sportveldencomplex bij het
Spant, dat omstreeks 1 930 is aangelegd.
Op de Franse Kampheide zijn nog restanten van loopgraven uit de
Eerste Wereldoorlog te herkennen.
(Zie afbeelding 13.)
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5. Nederzettingsstructuur
5.1 Algemeen

Het dorp Bussum bestond in 1850 uit een kleine kern aan de Brinklaan
(ter hoogte van de huidige St. Vituskerk) en een uitloper naar het westen,
die als zelfstandige subkern kan worden beschouwd: de Achterbuurt.
In het buitengebied bevond zich nagenoeg geen bebouwing.
(Zie afbeelding 14 J

5.2 Bevolkingsontwikkeling

Toen Bussum zich in 1817 losmaakte van Naarden telde het dorp amper
500 inwoners. De bevolking groeide in de 19de eeuw langzaam maar
gestaag. Vermoedelijk werd een deel van deze groei veroorzaakt door het
feit dat er aan vestiging in de vesting Naarden veel haken en ogen zaten
(beroeps- en vestigingsbeperkingen). Daarnaast waren de mogelijkheden
tot bouwen buiten de vestingwallen gering, omdat daar de verbodsbepalingen en beperkingen die in de "verboden kringen" golden.
Na de aanleg van de Oosterspoorlijn en het station Naarden-Bussum in
1874 is de bevolking van Bussum sterk toegenomen. Kort na de opening
van de spoorlijn was het nog slechts voor welgestelden mogelijk om zich
in Bussum te vestigen. Omdat de reistijden nog zeer lang waren, zal het
aantal woon-werkforenzen nog vrij gering zijn geweest. De nieuwe
bewoners waren waarschijnlijk vooral gepensioneerden, renteniers en
mensen zonder vaste werkplaats (bijv. schrijvers).
Naarmate de frequentie en de snelheid van het verkeer toenamen werd
het voor steeds meer mensen mogelijk om zich in Bussum te vestigen.
In toenemende mate vestigden zich ook woon-werkforenzen te Bussum.
Door een toenemende spreiding van de welvaart was het wonen in
Bussum omstreeks 1900 niet alleen meer beperkt tot de meest welgestelden. In de loop van de eerste decennia werd het ook voor de
middenstandsklasse mogelijk om zich in Bussum te vestigen. In die
periode stijgt het inwoner-aantal van Bussum met sprongen
(bevolkingsoverschot: 525 è 625 per jaar).
Celijkopgaand met voornoemde toename van woon-werkforenzen,
renteniers en gepensioneerden, valt ook een toename in de arbeidersbevolking te constateren. Als voornaamste categorie arbeiders moeten de
bouwvakkers genoemd worden, die profiteerden van de enorme vraag
naar woningen (villa's e.a.). Ook de winkelstand nam sterk toe en daarmee het aantal winkeliers en bedienden. In Bussum hebben zich buitengewoon weinig industrie-arbeiders gevestigd. De gemeente voerde
namelijk tussen ca. 1920 en 1940 een beleid, waarin zowel industrie als
arbeiders geweerd werden ("arbeidersonvriendelijk").

Jaar
1851
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
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Inwoners

Toename

883
1073
1137
1964
3619
7394
13204
18892
25105
30371

193
64
827
1655
3775
5810
5688
6213
5266

5.3 Dorp en stationsbuurt

Het huidige Bussum is een tamelijk jong dorp. In oude bronnen wordt het
afwisselend Laag-, Klein- of Nieuw-Bussum genoemd, ter onderscheid van
Groot- of Hoog-Bussum. Groot- of Hoog-Bussum werd in later tijd ook
wel Oud-Bussum genoemd.
Groot- of Hoog-Bussum lag op korte afstand van Oud-Naarden en is
vermoedelijk in de 9de of 10de eeuw gesticht door kolonisten uit
Oud-Naarden. Toen Oud-Naarden verwoest was tijdens de Hoekse en
Kabeljauwse twisten (1350) heeft men besloten de stad meer westelijk te
herbouwen, als vestingstad op de rand van de Gooise zandgronden.
Nu wordt verondersteld dat toen een aantal bewoners uit Oud-Naarden
en Hoog-Bussum even ten zuiden van Naarden een nieuwe dorp heeft
gesticht: Nieuw Bussum. Dit nieuwe dorp ligt aan de weg van Naarden
naar Utrecht (Brinklaan, Oude Naarderweg), even ten noorden van het
punt waar de weg naar Amersfoort (Laarderweg) aftakte.
Het dorp (Nieuw) Bussum is een kernesdorp van het Gooise model,
omgeven door landbouwgronden. De kern van het dorp werd gevormd
door de Brink, die zich als een plaatselijke verbreding van de Brinklaan
manifesteerde. De Brink vormde het centrale punt van radiaalsgewijs
uitwaaierende zandwegen en -paden naar de omliggende dorpen en de
landbouwgronden. Op de wegkruisingen in het dorp bevonden zich veelal
subbrinken. De boerderijen waren om de Brink en de subbrinken
geschaard.
Na verloop van tijd verhuisden steeds meer mensen uit Groot-Bussum
naar Nieuw-Bussum. Omstreeks 1500 was Nieuw-Bussum al groter en
belangrijker dan Groot-Bussum. Langzaamaan werd de naam Oud-Bussum
voor Groot-Bussum algemeen en de naam Bussum voor Nieuw-Bussum.
Tot diep in 19de eeuw was Bussum een vrijwel pure agrarische nederzetting. Tot 1817 hoorde Bussum tot de gemeente Naarden. Ten einde de
economische en juridische positie van de stad te behouden en te bevorderen had Naarden allerlei beperkingen opgelegd aan het platteland en
de plattelandskernen. Juist deze beperkingen deden het gehucht Bussum
besluiten zich af te scheiden van Naarden. Na de nodige tribulaties
gelukte dat uiteindelijk op 1 mei 1817.
Bussum had in de loop der tijd een kleine maar gestage groei doorgemaakt, die in de 1 9de eeuw een weinig toenam. In de eerste helft van
de 19de eeuw verwierven rijke Amsterdamse kooplieden steeds meer
grond in Bussum. Ze gebruikten deze gronden voor houtbouw en zandafgravingen. Er werden nog maar enkele buitenplaatsen gesticht; villa
Delta (voor J.H. Bodeman, 1821), villa Enghzicht (1822) en villa
Eendracht (1823).
Bij de uiteindelijke concessie-aanvraag voor de aanleg van de
Oosterspoorlijn in 1871 was een station bij Naarden voorzien. Maar
omdat de bouwbeperkingen van de Verboden Kringen op het gebied rond
de vesting Naarden van toepassing waren, werd besloten het station even
ten noorden van het dorp Bussum aan te leggen. Hier lag het net buiten
de Verboden Kringen, aan de rand van een zandgroeve.
Het gemeentebestuur zag het belang van het station voor de ontwikkeling
van het dorp al spoedig in. Reeds omstreeks 1875 heeft de gemeente een
verbindingsweg tussen het station en de Brinklaan aangelegd. Deze
L-vormige weg, de Stationsweg, lag langs de rand van het afgravingsterrein tegenover het station. Langs de zuidzijde van deze weg
(Generaal de la Reylaan) vond al spoedig individuele villabebouwing
plaats. Op de knik van deze weg (bij de spoorwegovergang) zijn
omstreeks 1905 enige winkels, café's en woonhuizen verrezen.
Deze groep gebouwen valt nog steeds te herkennen als een zelfstandige
ontwikkeling bij het station.
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Omstreeks 1906 is de Brediusweg (de verbindingsweg tussen de modelboerderij Oud-Bussem en het station Naarden-Bussum) op deze gemeentelijke weg aangesloten. Een deel van de weg is toen hernaamd tot
Generaal de la Reyweg.
In de jaren 1878-1882 zijn talrijke bebouwingsplannen ontwikkeld om de
terreinen ten oosten van het station in te richten tot een villapark.
De oorspronkelijke eigenaar van het gebied tussen het station en het dorp
(vermoedelijk A. Bredius) was pas in 1879 bereid grond te verkopen.
De belangrijkste kopers waren J. Corver en W.C.A. van der Vliet. De Heer
Van der Vliet bracht de 10 percelen die hij langs de Eslaan en het spoor
had verworven meteen in exploitatie. Hij liet daartoe de Vlietlaan aanleggen en de Eslaan begrinten. Daarmee verkreeg het dorp Bussum een
directe verbinding met het station. Ook de Nieuwe Engweg werd in deze
periode aangelegd. De heer J. Corver was minder voortvarend te werk
gegaan, aangezien hij ook belangrijke hoeveelheden bouwgrond in het
noorden van het Spieghel in zijn bezit had en er de voorkeur aan gaf
deze gronden eerst in exploitatie te brengen.
Het 11 hectare grote afgravingsterrein recht tegenover het station was in
1899 aangekocht door de Gooische Bouwgronden Maatschappij. Nog in
hetzelfde jaar deed J. van Herweijnen namens deze maatschappij een
bebouwingsvoorstel. Het terrein moest daarvoor worden opgehoogd tot
ca. 70 cm + NAP. Van Herweijnen stelde voor de wegen en plantsoenen
aan te leggen volgens de gemeentelijke voorschriften, op voorwaarde dat
de gemeente deze wegen en plantsoenen zou overnemen. Burgemeester
en wethouders accepteerden dit voorstel, maar stelden nog als extra
voorwaarde dat de bebouwing 5 tot 7 meter achter de geprojecteerde
rooilijn moest komen te staan. Dit is de eerste keer dat de gemeente actief
betrokken raakte bij de bebouwing binnen de gemeentegrenzen.
Het stratenplan van dit terrein, Prins Hendrikpark genaamd, is ontworpen
door de architect J.F. Everts, die in 1901 gemeente-architect werd. De
bebouwing vlotte maar matig, vermoedelijk vooral door de concurrentie
uit het Spiegel. Tussen ca. 1903 en 1930 zijn de kavels van dit terrein
bebouwd met voornamelijk dubbelwoningen.
In 1913 keurde de gemeenteraad het plan goed om het Stationsplein her
in te richten, mede naar aanleiding van de voorgenomen vernieuwing van
het station. In 1917 is men begonnen met de verbouwing van het oude
station (1874). Als eerste is een eilandperron aangelegd, dat bereikbaar is
via een voetgangerstunnel. Het nieuwe ontvanggebouw werd pas
gebouwd tussen 1925 en 1928. Blijkbaar is men toen ook pas begonnen
met de herinrichting van het Stationsplein, de Stationsweg en de spoorovergang van de Generaal de la Reylaan. Deze herinrichting is geschied
tussen 1928 (hoekpand Gen. de la Reylaan en Vlietlaan) en ca. 1936
(noordwand van het Stationsplein).
Individuele villabouw had in de periode vanaf 1874 ook reeds in beperkte
mate plaatsgevonden in een strook langs de spoorlijn en ten zuiden van
het dorp, voornamelijk langs de Brinklaan en enige zijstraten. Eén van de
eerste (renteniers)villa's in Bussum was villa Nassau (Veldweg 20) van
J.H. Biegel. De heer Biegel was één van de grote bouw- en grondexploitanten in Bussum, die vooral veel betekend heeft voor de
ontwikkeling van de wijk het Spiegel.
Deze villa Nassau was omgeven door een groot park, dat direct aan de
spoorlijn grensde.
Met de groei van Bussum werd de voorzieningsfunctie van het centrum
steeds groter. In deze periode worden steeds meer winkels in en bij het
oude centrum van het dorp gebouwd. Bij deze verdichting en vergroting
van de kern werden rond 1900 vele villapercelen bij het dorp opgekocht
voor de aanleg van wegen en verkaveling in kleinere percelen.
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Langs nieuwe aangelegde straten verrezen vooral winkels met bovenwoningen. Een illustratief voorbeeld is de verkaveling van de tuin van
villa Nassau (Veldweg 20). De tuin van deze villa is reeds omstreeks 1900
aangekocht voor de aanleg van enige straten (o.a. de Nassaustraat en de
Nassauweg) en de bouw van winkel-woonhuizen. De villa werd weliswaar gehandhaafd, maar is in gebruik genomen als opslagruimte.
Ook in de rest van de dorpskern vond een aanzienlijke verdichting plaats.
De boerderijen in de kern werden sedert het einde van de 19de eeuw
successievelijk verdreven door winkels en woningen. Een aantal van deze
boerderijen werd herbouwd in de nog op vele plaatsen agrarische wijk
het Spiegel (Melkweg/Herenstraat).
Ten oosten van het dorp verrezen vanaf ca. 1880 vele arbeiderswoningen.
Evenwijdig aan en haaks op bestaande hoofdstraten (Landstraat,
Huizerweg, Brinklaan) zijn evenwijdige straten aangelegd met arbeiderswoningen en kleine middenstandswoningen. Dwars door deze
orthogonale verkaveling lopen de oudere straten, die naar de buurdorpen
en bouwlanden liepen: o.a. de Driestweg en Oud-Bussummerweg.
Aan deze straten bevinden zich ook nog enkele boerderijen en hovenierswoningen, die later veelal geheel zijn ingebouwd door arbeidersbebouwing. Ten noorden van de Huizerweg zijn voornamelijk eenvoudige
arbeiderswoningen gerealiseerd, veelal in aaneengesloten rijen van
verschillende lengte. Vrijwel alle bebouwing is door particuliere ondernemers (speculanten) gebouwd. Het stratenplan vormt een min of meer
rechtlijnige invulling van een bestaand systeem van paden en
bezitsstructuren.
Oorspronkelijk lag de grens met Hilversum direct langs de dorpskern van
Bussum, langs de Prinsenlaan en de Nieuwstraat. Al voor 1880 werden er
in de dorpskern van Bussum woningen gebouwd op Hilversums grondgebied. In 1887 werd het grondgebied van Bussum door annexatie
zuidwaarts vergroot. Vanaf omstreeks 1890 valt hier een grootschaliger
uitbreiding van het dorp te constateren.
In 1902 hebben de gemeenten Bussum en Hilversum een omvangrijke
grondruil gerealiseerd. De Ooster- en Westereng werden toen aan Bussum
toegevoegd. Bussum verwierf daarmee weliswaar een aanzienlijke
gebiedsvergroting, maar de uitbreidings- en bouwmogelijkheden waren
relatief beperkt. Op een groot deel van het gebied waren de bouwbeperkingen van de verboden kringen rond de vestingen van
"Het Offensief voor Naarden" van toepassing. Vooral de kleine kring van
het Hoofdwerk (gelegen in het huidige Sportpark-zuid) deed zijn invloed
gelden. Zo volgt de bochtige Batterijlaan de grens van deze kring, opdat
hij aan beide zijden bebouwd kon worden. De grenzen van de Verboden
Kringen zijn op vele punten afleesbaar door verschillen in de ouderdom
van de bebouwing.
De gebieden, die buiten de Verboden Kringen liggen, zijn als eerste
bebouwd. Het gebied ten zuidoosten van het dorp is sedert ca. 1890 op
tamelijk rechtlijnige wijze verkaveld. In deze verkaveling vallen de
oudere elementen sterk op: o.a. de bocht in de Cereslaan en de
bebouwing tussen de Veldheimerlaan en de Botweg. Er zijn hier voornamelijk arbeiderswoningen gerealiseerd, zowel in particuliere projecten
als in projecten van woningbouwverenigingen (sedert ca. 1912).
De meeste woningen hebben voortuintjes. Alleen langs de Singel
(westelijke deel) en de Prinsenlaan bevindt zich villabebouwing, die als
vervolg op de ontwikkelingen langs de Brinklaan kan worden beschouwd.
Na de opheffing van de vestingen van "Het Offensief voor Naarden" in
1926 is de bebouwing ook binnen de voormalige Verboden Kringen
voortgezet.
In de jaren twintig en de jaren dertig zijn omvangrijke saneringen in de
kern van het dorp uitgevoerd. Bussum was intussen gegroeid tot
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ca. 30000 inwoners. De kern bleek niet berekend op dit aantal mensen.
Enkele straten zijn verbreed, en vele aansluitingen zijn verbeterd.
Daarnaast zijn vele winkels en woningen gebouwd. De Huizerweg is in
1923 verbreed en de aansluiting op de Brinklaan is verbeterd, waardoor
de oude Brink nauwelijks meer te herkennen is. Ook de Brinklaan is in
deze periode verbreed, en opnieuw beplant met bomen.
De Visserstraat is in 1934 doorgetrokken tot op de Huizerweg. Op het
aansluitingspunt is een pleintje gemaakt, dat omringd wordt door
gestapelde woningbouw met op de begane grond winkels en een groot
postkantoor.
In de kern van het dorp lag de Bussummer haven. Deze haven was in
1797 aangelegd met speciale toestemming van de militaire autoriteiten.
Hiervoor was één van de zandsloten verbreed en verlengd tot aan de rand
van de toenmalige dorpskern. De kop van de haven had een lusvormig
verloop. In het laatste kwart van de 19de eeuw was de haven vooral van
belang bij de aanvoer van brandstof en bouwmaterialen.
In 1897 heeft de gemeente Bussum het terrein rond de lusvormige kop
van de haven aangekocht en gedempt. Om tot een herinrichting van dit
terrein te komen heeft de gemeente een prijsvraag uitgeschreven. In het
winnende ontwerp werd voorgesteld om hier een plantsoen aan te leggen.
In 1898 werd het plantsoen geopend, onder de naam het Wilhelminaplantsoen. Van deze aanleg resteert op dit moment nog slechts de
(gereconstrueerde) fontein. De kop van de (nieuwe) haven is verbreed tot
een zwaaikom, die reikte tot aan de Veerstraat. In 1939 was de transportfunctie van de haven zo verminderd, dat men besloten heeft de haven tot
aan de Brediusweg te dempen. Het gedempte terrein is tot op heden nog
niet heringericht. Wel is het nieuwe raadhuis van Bussum omstreeks 1963
op dit terrein verrezen.
In de jaren tachtig is een start gemaakt met een omvangrijke sanering van
de kern van het dorp.
(Zie afbeelding \6.)

5.4 Het Spiegel

Het Spiegel beslaat ongeveer de westelijke helft van de gemeente Bussum
en kan gekarakteriseerd worden als een villagebied, dat bestaat uit een
aaneenschakeling van kleine in verschillende perioden ontwikkelde villaparken. Gedeelten van de wijk zijn in latere perioden verdicht en
herkaveld.
Het Spiegel besloeg oorspronkelijk een groter gebied dan nu. De gronden
rond de huidige St. Vituskerk ten oosten van de spoorlijn behoorden nog
tot het Spiegel. Na de aanleg van de spoorlijn (in 1874) werd nog slechts
het deel ten westen van de spoorlijn onder de naam Het Spiegel verstaan.
Op de samenkomst van de Meentweg, de Spiegelstraat en de
Cooilandseweg/Cooiberg lag het buurtschap de Achterbuurt, dat een
tweede kern in de gemeente Bussum vormde. Het is nog slechts herkenbaar als het meest verdichte gedeelte van Het Spiegel, waar nu vooral
kleinere woningen en winkels zijn te vinden. Hiertussen staan ook nog
enkele boerderijen.
Het Spiegel maakte tot diep in de 19de eeuw deel uit van de Bussummer
eng, waar bouwland werd afgewisseld door eikehakhout. Slechts in de
Achterbuurt stond enige bebouwing, voornamelijk bestaande uit boerderijen en daglonerswoningen. Een net van zandpaden ontsloot de
percelen en vormde de verbinding met de gemene weiden van de
Hilversumse Meent. De Koedijk vormde de grens tussen de akkerlanden
van het Spiegel en de weiden van de Meent. In oorsprong waren ook
deze akkerlanden gezamenlijk eigendom van de gerechtigden (Erfgooiers),
maar al vanaf de 16de eeuw is met name akkerland onttrokken aan het
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gemene eigendom. In het Spiegel ontstond op die wijze een verbrokkelde
eigendomsstructuur.
Reeds in het begin van de 19de eeuw kochten rijke lieden gronden in
Het Spiegel. Vermoedelijk was hun belangrijkste motief de exploitatie
voor zandwinning. In Bussum zijn in deze periode slechts enkele buitenplaatsen gerealiseerd (oa villa Delta).
Met de aanleg van de Oosterspoorlijn in 1874 en de bouw het station
Naarden-Bussum kwam Bussum binnen het bereik van woon-werkforenzen. Toen viel ook het oog van een aantal projectontwikkelaars op
"Het Spiegel", als geschikt gebied voor de bouw van villa's.
Voor forenzen was het zeer aantrekkelijk om hier te gaan wonen: lagere
belastingen en woonlasten, gezonde en rustige omgeving en maatschappelijke rust.
Als een van de eerste projecten werd een hotel gebouwd: het hotel
"Nieuw Bussum". Dit luxe vakantiehotel werd in 1875 gebouwd door de
architect J. Mol uit Hengelo. Hier konden eventuele kopers de streek
bekijken, hun afwegingen maken en intrekken tijdens de bouw van hun
villa.
Het hotel is omstreeks 1960 gesloopt ten behoeve van de Oranjeflats aan
de Nieuwe 's-Gravelandseweg.
De eerste aanzetten tot exploitatie van Het Spiegel zijn gegeven door
P.J. Lohman en J.H. Biegel. Het eerste villapark in het Spiegel was het
door Dirk Wattez ontworpen Nassaupark, dat in 1877 is aangelegd door
de maatschap Teesing-Biegel. Deze maatschap was een eenmalig
samenwerkingsverband tussen J.H. Biegel en H. Teesing. De kern van dit
villapark wordt gevormd door een grillige waterpartij, omgeven door
royale beplanting. De kavels voor de villa's waren zeer ruim.
Het Nassaupark Tag recht tegenover Biegels eigen villa "Nassau", die aan
de oostzijde van het spoor ligt (Veldweg 20). In samenhang met de tuin
van deze villa vormde het Nassaupark een reclame- en voorbeeldproject,
dat de aandacht van de treinreizigers moest trekken: "zo mooi kunt u hier
ook wonen".
De heren J.H. Biegel, P.J. Lohman en H.J. Middendorp hadden op
4 maart 1876 de n.v. Bouwmaatschappij Nieuw-Bussum opgericht, die ten
doel had in de gemeente Bussum onroerende goederen aan te kopen,
huizen en villa's te bouwen, terreinen aan te leggen en de percelen te
verhuren of te verkopen. Deze maatschappij groeide uit tot een van de
belangrijkste in de ontwikkeling van het Spiegel.
Behalve de bouwmaatschappij Nieuw-Bussum waren er vele anderen,
die zich met de exploitatie van gronden in het Spiegel bezig hielden.
Zo verwierf C A . Critter uit Amsterdam omstreeks 1870 een groot terrein,
waar hij een laan liet aanleggen met ter weerszijden iepen en sparren.
Aan deze laan liet hij royale villa's bouwen. Dit was zo succesvol, dat hij
in 1875 een tweede rijweg liet aanleggen "met het doel aan weerszijden
kleine villa's te bouwen".
De speculatie en grondexploitatie nam al spoedig zo'n omvang aan dat de
grondprijs steeg van ƒ 0,25 per vierkante meter tot ƒ 2,25 per m2.
Vanwege de verbrokkelde eigendomsstructuren, de niet aansluitende
zandpaden en eigendomsgrenzen en de verschillende (weinig samenwerkende) bouwmaatschappijen is Het Spiegel in vele kleine deelplannen
tot ontwikkeling gebracht. De samenhang tussen de verschillende plannen
was gering.
De exploitanten zelf zagen de bezwaren hier ook van, omdat een weinig
samenhangend plan weinig wervend was voor nieuwe bewoners. De
gemeente Bussum was in eerste instantie nog maar weinig gecharmeerd
van de nieuwe ontwikkelingen op hun grondgebied. Zij was dan ook niet
van zins om te investeren in de nieuwe bewoners, of om reglementen
voor de exploitatie op te stellen. Ten einde het particulier initiatief te
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bundelen en de belangen van de nieuwe bewoners en exploitanten te
behartigen richtte J.H. Biegel op 1 januari 1879 de "Vereeniging tot
verfraaiing der Gemeente Bussum" op. Deze Verfraaiingsvereeniging had
ten doel "het verbeteren van publieke aan de gemeente Bussum toebehorende wegen, het verfraaien van openbare pleinen en gronden in het
dorp en zelfs de omgeving, het pooten van groepen bomen, vakken van
heesters, het aanleggen van bloemperken en andere versieringen, het
maken van berceaux en wandelpaadjes door het houtgewas, voor zover
van de eigenaars daartoe permissie zal worden verkregen, het inrichten
van speelplaatsen voor kinderen, het plaatsen van rustbanken en tentjes
op mooie punten enz."
Als een der eerste projecten zijn pogingen gedaan om een heldere
structuur in Het Spiegel aan te brengen met een aantal begrinte hoofdwegen. Op de kaart uit 1884 van de Verfraaiingsvereeniging is de
hoofdopzet van deze wegenstructuur duidelijk te herkennen. De exploitanten, die zich in deze verfraaiingsvereniging hadden verenigd, bouwden
langs deze hoofdwegen villa's ten voorbeeld voor de nieuwe exploitanten.
De opzet van de vereniging is slechts ten dele geslaagd: de grintwegen
vormen enigszins onregelmatige ceintuurbanen (Nieuwe 's-Cravelandseweg, Koningslaan, Noordeinde), enige radiaalstraten (Meerweg,
Middenlaan, Meentweg en de Nieuwe Hilversumseweg) en een parallelweg langs het spoor (Parallelweg, Lindenlaan, Nieuwe Spiegelstraat).
Deze wegen vormen nog steeds de hoofdverbindingen naar de
omliggende plaatsen en het station. Hiervan werd bijvoorbeeld de
Nieuwe Hilversumseweg in 1880 aangelegd op kosten van P.J. Lohman.
De bestrating van de Nassaulaan kwam in 1880 tot stand als een samenwerkingsverband tussen de Verfraaiingsvereeniging en de gemeente
Bussum. Hiermee was een belangrijk doel van de Vereeniging bereikt,
namelijk de gemeente stimuleren tot de aanleg of verharding van wegen
in het algemeen belang.
De Nieuwe 's-Cravelandseweg werd in 1881 aangelegd langs het
Biegelpark en dwars over het landgoed Cruysbergen.
Op 6 oktober 1 886 werd de Vereeniging opgeheven, aangezien zij met
het stimuleren van de aanleg van hoofdwegen en de verfraaiing van
Bussum haar belangrijkste doelen had bereikt.
Weliswaar was de primaire structuur dankzij de initiatieven van de
commissie enigszins in goede banen geleid, de secondaire structuur bleef
even chaotisch als tevoor. Bestaande zandpaden, de omvang van de
grondaankopen en de bestaande bezitsstructuur bleven bepalend voor de
verkaveling. De wegen variëren sterk in breedte (soms ook in de straat
zelf), de aansluitingen zijn soms weinig overzichtelijk en ongelijk
verkaveld.
Voor 1900 was het forensisme slechts voor de allerrijksten weggelegd.
De voor hen gebouwde villa's waren zeer groot en de percelen hadden
een zeer grote oppervlakte. Na ca. 1900 kwam het forenzendom voor
meer mensen in bereik. De voor hen gebouwde villa's zijn kleiner,
evenals de percelen. In de loop van de eerste decennia van deze eeuw
konden steeds meer mensen forenzen: de percelen nemen nog verder af
in grootte en er worden steeds meer twee-onder-een-kap-woningen
gebouwd. Ook de reeds bestaande grote percelen worden in deze tijd
herkaveld. Belangrijke projectontwikkelaars in die tijd waren j . Corver
(van ca. 1880 tot 1905), de Cooische Bouwgrond Maatschappij en de
Maatschappij voor Bouwgrondexploitatie. Deze exploitanten waren
voornamelijk aan de noordzijde van het Spiegel werkzaam. Tot ca. 1935
werd in het Spiegel voornamelijk nieuwbouw opgericht. In de laatste
periode van deze fase zijn vooral aan de noordrand van de wijk en ten
zuiden van het Nassaupark vele dubbele villaatjes op kleine percelen
gebouwd.
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Sedert ca. 1935 vormden herverkaveling en verdichting de belangrijkste
bouwactiviteiten in het Spiegel.
In 1923 heeft de gemeente Bussum het sportpark aan de Meerweg
aangelegd. In 1926 heeft de gemeente het Laegieskamp gekocht. Dit
terrein ligt direct ten oosten van het sportpark, in de gemeente Hilversum.
Hier is een ijsbaan aangelegd, omgeven door een park. Het ontwerp
hiervan was gemaakt door de Nederlandsche Heidemaatschappij.
In de periode 1955 tot 1965 zijn er vele villa's gesloopt om vervangen te
worden door luxe flats. In de jaren zeventig en tachtig zijn veel villa's
gesloopt om er nieuwe verkavelingen te realiseren met bungalows en
villa's. Veelal zijn ten behoeve van deze nieuwe verkavelingen
lusvormige straten aangelegd.
Belangrijke naoorlogse veranderingen van de structuur van de wijk
bestaan uit de aanleg van een rondweg om het Spiegel door de
verbinding van de Bredelaan met de Groot Hertoginnelaan en de aanleg
van de Cort van der Lindenlaan, waardoor het verkeer van 's-Graveland
naar Naarden niet meer door de kern van Bussum geleid hoefde te
worden.
Aan de zuidzijde is in de jaren zeventig nog enige nieuwbouw verrezen:
rijen woningwetwoningen en premiekoopwoningen.
(Zie afbeelding 15.)

5.5 Vondelkwartier en Brediuskwartier

Dit gebied, dat ten oosten van de Brinklaan en ten noorden van de
Huizerweg ligt, maakte in het begin van de 19de eeuw nog deel uit van
de Bussummer Eng. De Bussummer Eng vormde toen nog een geheel met
de Ooster- en Westereng ten zuiden van de Huizerweg. Er liepen slechts
enige wegen en paden door het gebied: de Oud-Bussummerweg
(of: Hoge Bussummerweg), de Driestweg en enige naamloze zandpaden.
Langs deze wegen stonden slechts enige hovenierswoningen en
boerderijen.
In de loop van de 19de eeuw hadden particuliere ondernemers grote
stukken van de Bussummereng afgegraven ten behoeve van de zandwinning. Gedeelten van deze afgravingen reikten tot aan de Huizerweg.
De afgegraven terreinen waren in gebruik als bleekvelden, weilanden en
kwekerijen.
Kort na 1900 werden er steeds meer bezwaren aangevoerd tegen deze
afgravingen, aangezien deze het aantrekkelijk landschap van net Gooi
steeds meer aantastten. Vermoedelijk zijn de afgravingen in dit gebied
kort na 1904 stopgezet, aangezien de gemeenteraad zich in dat jaar tegen
verdere zandwinning uitsprak.
Het gebied rond de huidige Brediusweg behoorde tot de terreinen van het
landgoed Oud-Bussem. In 1902 was dit landgoed aangekocht door
Joannes van Woensel Kooy, die op idealistische gronden een modelboerderij wilde bouwen voor het produceren van bacterie-vrije melk.
In 1903 richtte hij samen met Floris Vos de "NV Oud-Bussem exploitatiemaatschappij" op, die als doel had een deel van het landgoed in te
richten tot een luxe villapark. De daarmee verdiende gelden konden
aangewend worden voor de bouw en exploitatie van de modelboerderij.
Het eerste plan voor zo'n villapark op de gronden tussen de Flevolaan
(op de grens van Naarden en Huizen) en het station Naarden-Bussum
was in 1903 ontworpen door L.A. Springer.
De plotse dood van Joannes van Woensel Kooy maakte een eind aan deze
plannen. Om desondanks deze modelboerderij toch op te richten, was
men genoodzaakt grote stukken land in hypotheek te geven en te
verkopen. In 1904 werd K.P.C, de Bazel door de maatschappij
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Oud-Bussem aangetrokken om een "plan van wegenaanleg in de
gemeente Bussum" te ontwerpen. Dit plan moest een directe verbindingsweg tussen het station Naarden-Bussum bevatten, gekoppeld aan een
verkaveling voor een villapark op de grens van de gemeenten Naarden en
Bussum. De Bazel ging in zijn ontwerp uit van het behoud van zanderijsloten, door ze in parken en groenstructuren te vatten.
Voor wat betreft de gronden in de gemeente Bussum was dit plan identiek
aan het "Uitbreidings- en nieuw Havenplan", dat De Bazel in 1905 voor
de gemeente Bussum ontwierp. Aan de hand van beide bovengenoemde
plannen zijn in 1906 de Brediusweg, de Vondellaan, de Constantijn
Huygenslaan, de Busken Huetlaan en een gedeelte van de J.J Verhulstlaan
aangelegd. In dit villapark zijn slechts enkele terreinen bebouwd, omdat
de uit te geven terreinen te groot waren en het villapark te ver weg lag
van de spoorlijn.
In 1907 werd de Oud-Bussum Exploitatiemaatschappij geliquideerd,
waarna de gronden aan verschillende exploitatiemaatschappijen en
particulieren werden verkocht. De voornaamste kopers waren de
NV Mij TRES tot exploitatie van onroerende goederen, die als opvolger
kan worden beschouwd van de Oud-Bussum exploitatie maatschappij,
en de NV Bosch van Bredius.
In 1908 zocht de gemeente Bussum architect De Bazel aan om een
uitbreidingsplan voor de gehele gemeente te maken, omdat de Woningwet
van 1901 snel groeiende en/of grote gemeenten verplichtte tot het
opstellen van een uitbreidingsplan. In dit (overigens zoekgeraakte) plan
was het ontwikkelingsplan van de bouwmaatschappij Oud-Bussem geheel
opgenomen. De gemeente ging er in 1908 blijkbaar nog vanuit dat er
rond de Brediusweg een royaal opgezet villapark gerealiseerd kon
worden.
Na de Eerste Wereldoorlog begaf de gemeente Bussum zich actief op de
bouwmarkt en kocht gronden in het westelijk deel van het gebied aan.
Omstreeks 1919 had de gemeente in het huidige Vondel kwartier zoveel
grond verworven, dat er een gewijzigd bouwplan voor dit gebied kon
worden gemaakt. Hiervoor zocht zij K.P.C, de Bazel aan om een
uitbreidingsplan te maken voor dit gebied, dat als wijzigingsplan op het
"uitbreidingsplan 1908" (voor de gehele gemeente) kon dienen. Dit plan
"het uitbreidingsplan 1919" (voor de gronden tussen de Brediusweg en de
Oud-Bussummerweg: het huidige Vondelkwartier) voorzag in behoud van
de reeds aangelegde wegen, de aanleg van enige nieuwe wegen en een
fijnmaziger verkaveling voor gesubsidieerde middenstandswoningen.
De restanten van de putten en sleuven van de zandafgravingen zijn in
deze wijk geëgaliseerd.
Tussen 1919 en 1921 zijn in totaal 106 gesubsidieerde middenstandswoningen gerealiseerd door de "middenstandswoningbouw-vereniging",
"de coöperatieve bouwvereniging Eigen Haard", "de woningbouwvereniging de Goede Woning" en de gemeente. De uitvoering van dit plan
stond onder algemeen toezicht van de gemeente-architect Hartstra. Het
Vondelkwartier is een voorbeeld van een tuinwijk.
Voor het oostelijke deel van dit gebied gold nog steeds het uitbreidingsplan 1908, waaraan het plan van de bouwmaatschappij Oud-Bussem ten
grondslag lag. Intussen was omstreeks 1920 ook aan de Huizerweg een
gesubsidieerd middenstandswoningbouwproject tot stand gekomen tussen
de Israelslaan en Mauvelaan. Hiertoe was ook een partiële wijziging van
het uitbreidingsplan van 1908 opgesteld.
Intussen had de gemeente Bussum ook in het gebied tussen de Huizerweg
en de Brediusweg vrijwel alle grond in handen weten te krijgen. Reeds in
1919 waren deze aankopen zover gevorderd dat zij aan de architect
K.P.C, de Bazel en de landschapsarchitect D.F. Tersteeg de opdracht gaf
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tot het maken van een "Plan tot exploitatie van de aan de gemeente
toebehorende gronden, gelegen tussen de Brediusweg en Huizerweg".
Bij dit ontwerp diende de bestaande toestand zoveel mogelijk
gerespecteerd te worden: de niveauverschillen ontstaan door afgraving, de
zandsloten en de bestaande bomen en begroeiing dienden te worden
ingepast in het plan. Dit is niet alleen geschied uit het oogpunt van
natuurbehoud, maar ook ten behoeve van uit kostenbesparing. Opvallend
is dat in dit plan weer werd uitgegaan van een verkaveling in grote
percelen ten behoeve van grote villa's, hoewel de ervaring intussen toch
al had uitgewezen dat de vraag daarnaar zeer verminderd, was. Begin
1922 gaf de gemeente nog een opdracht aan De Bazel, namelijk de
herziening van het "uitbreidingsplan 1908 (voor de gehele gemeente)".
In het nieuwe plan moest veel aandacht besteed worden aan de
aansluiting op de ontwikkelingen in de verschillende buurgemeenten.
Burgemeester en Wethouders van Bussum pleitten er in deze periode dan
ook voor buurgemeenten K.P.C de Bazel zouden inschakelen voor de
ontwikkeling van hun uitbreidingsplannen. Op die wijze zou er een
harmonische stedebouwkundige ontwikkeling van het Gooi kunnen
worden gerealiseerd.
Aan het eind van ditzelfde jaar heeft de gemeente De Bazel de opdracht
verstrekt voor de gedeeltelijke herziening van het uitbreidingsplan, voor
het gebied tussen de Huizerweg en de Brediusweg (Brediuskwartier).
Dat bleek noodzakelijk omdat de grote kavels voor villa's (volgens het
plan van 1919) niet verkoopbaar waren. Dit plan is, nadat er enige wijzigingen zijn aangebracht, in 1924 goedgekeurd door de gemeenteraad.
Architect De Bazel had zich al vanaf het begin van de eeuw ingezet om
het afwisselende en aantrekkelijke landschap, dat door de gedeeltelijke
afgravingen was ontstaan zoveel mogelijk te behouden in het
uitbreidingsplan.
In de uiteindelijke versie voor het Brediuskwartier had hij het plan de
meest oostelijke zandvaart door te trekken tot aan de oostzijde van de
Amersfoortsestraatweg, om daar in een vijverpartij te eindigen. Vanwege
geldgebrek en de drukte van de Amersfoortsestraatweg bleek dat niet
mogelijk. •
Zelfs het doortrekken van de zandvaart tot aan de Obrechtlaan is slechts
gerealiseerd, omdat het mogelijk bleek de aanleg als werkverschaffingproject uit te voeren. In 1924 werd de 's Jacoblaan ondergraven en in
1927 werd de Obrechtlaan bereikt. Hier werden trappartijen aangelegd,
die een hoogteverschil van ca. 4 meter moesten overbruggen. De taluds
werden als plantsoen vormgegeven. Het Biiderdijkplantsoen is in 1927
aangelegd, terwijl het plantsoen met de waterpartij tussen de 's Jacoblaan
en de Obrechtlaan in 1933 is klaar gekomen.
Het afgegraven gebied aan de Huizerweg is gehandhaafd als gemeentekwekerij en als weiland. De zandsloot, die naar het noorden onder de
Brediusweg doorvoert, is de basis voor een wandel parkje met grasplantsoenen en bloemenperken dient.
Vanaf ca. 1924 is het gebied door de gemeente uitgegeven aan
particuliere bouwers. Bij deze uitgifte, waarin een fors percentage opslag
was verrekend voor de kostbare plantsoenaanleg, werden strenge eisen
gesteld ten aanzien van de bebouwing en het behoud van bomen en
beplanting. De wijk is daardoor uniform in verkaveling en opzet.
De oude bomen en vele plantsoenen geven het gebied een zeer groen
karakter. Stoepen ontbreken op vele plaatsen.
Het gebied tussen de Vondellaan, Driestweg, Oud-Bussummerweg en de
Frederik van Eedenlaan is pas in de loop van de jaren dertig bebouwd.
Het herzieningsplan voor dit gebied dateert uit 1931, maar is met het
voortschrijden van de bebouwing partieel herzien in 1935, 1936 en
tenslotte in 1940.

28

Het gebied is in een aantal min of meer rechthoekige bouwblokken
verdeeld. Twee van deze bouwblokken bevatten een buitenring van
aaneengesloten rijen eengezinswoningen (arbeiderswoningen), waarin
zich binnenstraten bevinden. Aan deze binnenstraten staan pakhuizen en
bedrijfspanden.
(Zie afbeeldingen 17 en 18.)

5.6 De Eng

Onder de naam de Eng wordt in deze beschrijving een groot deel van het
gebied ten zuiden van de Huizerweg verstaan. Het maakte deel uit van de
uitgebreide gemeenschappelijk beheerde akkerlanden ten zuiden en ten
oosten van Bussum. In de loop der tijd waren grote delen van dit gebied
in handen gekomen van particulieren.
Het grootste deel van dit gebied is pas na de annexatie van 1887 en de
grondruil van 1902 bij de gemeente Bussum gekomen. Ondanks de grote
gebiedsvergroting waren de uitbreidings- en bebouwingsmogelijkheden
relatief gering, vanwege de Verboden Kringen die rond de forten van het
"het Offensief voor Naarden" golden.
De gebieden die buiten de Verboden Kringen van de forten vielen zijn als
eerste bebouwd. Het gebied ten zuidoosten van het dorp is sedert
ca. 1890 op tamelijk rechtlijnige wijze verkaveld (dit gebied wordt in het
MIP bij het dorp gerekend). Er zijn hier voornamelijk arbeiderswoningen
gebouwd, zowel in particuliere projecten als in projecten van woningbouwverenigingen (sedert ca. 1912). De meeste woningen hebben kleine
voortuintjes.
In het gebied ten noordoosten van de verboden kringen is in 1915 het
woningbouwproject van de AAB (Algemene Arbeiders Bouwvereniging)
gerealiseerd. Dit complex van oorspronkelijk 139 woningen is ontworpen
door K.P.C, de Bazel. Spoedig daarna zijn ten oosten van dit complex nog
enige complexen gerealiseerd. Pas in de loop van de jaren twintig raakte
het gebied om deze complexen heen ook bebouwd (na de opheffing van
de vestingen van "het Offensief voor Naarden" in 1926).
Na de opheffing van de vestingen van het "Offensief voor Naarden" in
1926 vervielen ook de bepalingen van de verboden kringen. Daarmee
was een grootschalige uitbreiding naar het zuiden mogelijk geworden.
Omstreeks 1930 is rond het Hoofdwerk van het "Offensief voor Naarden"
een park met sportvelden aangelegd: het Sportpark-zuid. Dit park sloot
via het Prinses Beatrixplantsoen aan op de groenstrook in het Brediuskwartier. Het was de bedoeling dwars door Bussum een langwerpige
noord-zuid gerichte band van parken aan te leggen als "groene long".
Deze groene long structureert de bebouwde kom van Bussum. Het idee
hiervoor en de eerste aanzet hiertoe waren afkomstig van K.P.C, de Bazel.
Ten oosten van het Sportpark zijn tussen 1926 en 1940 zowel arbeiderswoningen als middenstandswoningen gebouwd. De kern van de wijk
wordt gevormd door een serie complexen van arbeiderswoningen in een
strook tussen de Huizerweg, de Keizer Ottostraat, de K.P.C, de Bazelstraat
en de Kamerlingh Onnesweg. Deze complexen zijn waarschijnlijk door
verschillende woningbouwverenigingen (?) en particuliere ondernemers
gerealiseerd. Deze strook wordt aan drie zijden omgeven door middenstandswoningen, die vooral per twee of drie geschakeld zijn. De opzet
van deze middenstandswoningbouw is zeer ruim; er is een grote plaats
voor tuinen ingeruimd.
Ten westen van het Sportpark zijn in de periode 1926 tot 1940 voornamelijk arbeiderswoningen gerealiseerd, zowel door particuliere ondernemers als door woningbouwverenigingen. De woningen zijn veelal in
complexen gerealiseerd, ofwel in lange rijen ofwel per twee geschakeld.
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In 1902 wist de Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen "Crailoo"
de gronden van de buitenplaats Crailoo te verwerven.
Deze gronden lagen op de grens van de gemeente Blaricum, Bussum en
Huizen. In Bussum betrof dit enige terreinen in het uiterste zuidoosten
van de gemeente.
In 1903 vroeg deze Maatschappij vergunning tot de aanleg van het
villapark "de Eng" in de gemeente Bussum. Het plan voor dit villapark was
opgesteld door de architect P.H. Wattez, de zoon van Dirk Wattez. Het
plan had een zeer ruime en royale opzet met forse kavels en brede straten
met fietspaden en trottoirs. Verder ging het plan uit van behoud van de
natuur ter plaatse.
Vanwege de hoge kosten had de maatschappij een gefaseerde uitvoering
voor ogen. Aan de gemeente werd gevraagd een aantal wegen aan te
leggen ter ontsluiting van het villapark. De gemeente zag dit als een
goede mogelijkheid tot een uitleg in zuidelijke richting en sloot een
overeenkomst dienaangaande. Daarbij werd onder andere de aanleg van
de Ceintuurbaan voorzien.
De gemeente heeft het exploitatieplan van de maatschappij integraal
overgenomen in het uitbreidingsplan van 1908.
Hoewel de omstandigheden voor de aanleg van een villapark gunstig
leken is het villapark vrijwel geheel mislukt. Om het vestiging aantrekkelijker te maken, had men een directe tramlijn tussen het villapark en
het station Naarden-Bussum voorzien. Toen een dergelijke plan absoluut
onuitvoerbaar bleek, is een buspendeldienst ingesteld. Reeds na korte tijd
is de buspendeldienst opgeheven.
In 1920 stonden er in dit villapark slechts twaalf villa's, alle aan de
Amersfoortsestraatweg. In het begin van de twintiger jaren heeft de
gemeente Bussum voor het grootste deel de gronden op de Eng overgenomen. In 1924 heeft de gemeente een nieuw (partieel) uitbreidingsplan voor dit gebied gemaakt, waarvan ook niets is gerealiseerd. Toen in
1926 de verboden kringen werden vrijgegeven was de noodzaak tot
bebouwing van deze (afgelegen) hoek voorlopig niet nodig. Men heeft
zich toen eerst geconcentreerd op de invulling van de terreinen ten
noorden van de Ceintuurbaan. Pas aan het eind van de jaren dertig
kwamen de terreinen ten zuiden van de Ceintuurbaan weer in zicht,
aangezien de wijken ten noorden hiervan vol begonnen te raken.
In 1938 is een bestemmingsplan voor de Ooster- en Westereng voltooid.
In dit plan werd voorgesteld de Oostereng in te richten als een villawijk,
waar 637 koopwoningen gebouwd konden worden. Het stratenplan was
minder ruim van opzet dan het plan van de Bouwmaatschappij Crailoo.
De Westereng moest volgens dit plan ingericht worden als wijk met
woningwetwoningen.
In het verlengde van het park rond het Hoofdwerk van het Offensief voor
Naarden was ook hier een groengebied gepland.
Daarmee zou de groene long zijn voortzetting vinden.
Het plan voor de bebouwing van de Ooster- en Westereng is gewijzigd in
1948, maar nog niet uitgevoerd. Pas in 1957 werd de eerste bebouwing
volgens dit plan gerealiseerd, namelijk bij de Lijsterlaan.
In 1958 werd het bouwplan voor de Oostereng nogmaals herzien:
in plaats van 637 duurdere koopwoningen moesten er 1565 woningen
worden gebouwd, waaronder 112 woningen in gestapelde bouw
(huurflats).
Na 1958 zijn de wijken de Ooster- en Westereng in snel tempo volgebouwd.
In 1898 had het Ministerie van Oorlog gronden op de grens van Bussum,
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Laren en Hilversum in huur gekregen voor een periode van 99 jaar,
waarbij deze grond beschikbaar waren voor de bouw van een kazerne.
Na de mislukking van het villapark "De Eng" kocht het Ministerie van
Oorlog in 1934 een deel van de terreinen ten behoeve van de bouw van
de Kolonel van der Palmkazeme (te Bussum), een militair terrein
(te Hilversum) en een legerplaats (te Laren) ingericht.
(Zie afbeelding 19.)

5.7 Buitengebied

Het Buitengebied van Bussum omvat het zuidwestelijke deel van de
gemeente, de Franse Kampheide en de weilanden en kwekerijen op het
afgegraven terrein bij de Hilversumse Meent.
Het gebied bestond tot in de 19de eeuw uit heideland. Dwars door het
gebied loopt de weg tussen 's-Craveland en Laren (de Franse Kampweg).
In 1859 is het westelijk deel van deze weg bestraat als onderdeel van de
verbindingsweg tussen 's-Craveland en de Amersfoortsestraatweg. Aan de
Franse Kampweg lag de grote buitenplaats Cruysbergen, die vermoedelijk
in de 19de eeuw is gesticht.
Tussen ca. 1850 en 1 880 is het gebied ten westen van de Nieuwe
's-Cravelandseweg afgegraven ten behoeve van de zandwinning. Voor de
afvoer van zand is in het gebied een stelsel van sloten aangelegd, dat
verbonden is met het Luye Gat. De afgegraven terreinen zijn ingericht als
weiland en kwekerijen (bomen en rozen).
In 1878 is midden op de Franse Kampheide het fort "Bussum Vooruit"
(Werk 2) aangelegd, als onderdeel van de fortenlinie "Het Offensief voor
Naarden". Hiermee werden de reglementen van de Verboden Kringen van
toepassing op dit gebied. Slechts een smalle strook langs de
Franse Kampweg lag buiten deze kringen.
In 1881 is de Nieuwe 's-Gravelandseweg aangelegd, die de wijk het
Spiegel op directe wijze verbond met 's-Graveland. Langs deze weg
ontwikkelde zich aan het eind van de 19de en begin van de 20ste eeuw
een reeks van villa's en woningen, die ingevolge de bepalingen van de
verboden kringen alle in hout uitgevoerd zijn. Alleen de woningen langs
de Franse Kampweg konden in steen worden uitgevoerd. Na de opheffing
van de vestingen van "Het Offensief voor Naarden" in 1926, zijn er ook
nog enige stenen gebouwen gerealiseerd.
De schrijver Frederik van Eeden was in 1 893 in een huis aan de
's-Gravelandseweg gaan wonen. Kort voor 1900 raakte hij zo onder de
indruk van de ideeën van de schrijvers H.D. Thoreau en L. Tolstoj, dat hij
een groot deel het landgoed Cruysbergen kocht om daar een socialistischanarchistische kolonie te stichten. Deze kolonie moest geheel zelfvoorzienend zijn. Daarom was een groot deel van het terrein als
landbouwgrond ingericht. De meeste woningen waren hutten. In 1907
moest het experiment worden beëindigd.
Direct ten noorden van de Franse Kampweg is in 1893 op het landgoed
Cruysbergen een renbaan aangelegd. Deze renbaan is omstreeks 1900
aanzienlijk uitgebreid. In 1913 is de renbaan gesloten, omdat het bezoek
aanzienlijk terugliep na het wettelijke verbod op gokken door middel van
een totalisator. In 1914 is de renbaan aangekocht door het Ministerie van
Oorlog, die hem gebruikte voor het africhten van paarden. Tussen 1920
en 1956 is het terrein verhuurd als weiland. Daarna is het terrein weer in
gebruik genomen door het Ministerie van Defensie, die het inrichtte tot
opslagplaats. Intussen zijn vrijwel alle resten van de renbaan verdwenen.
In het noordoosten van het buitengebied, vlakbij de spoorlijn, liggen de
Algemene begraafplaats (1887) en de Rooms-katholieke begraafplaats
(ca. 1890) van de gemeente Bussum. Bij de aanleg lagen ze nog ver
buiten de bebouwde kom, maar door de uitbreidingen van het Spiegel
liggen ze nu aan de rand van deze wijk.
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6. Bebouwingskarakteristiek
6.1 Dorp
De oorspronkelijke dorpskern lag ter hoogte van de St. Vituskerk, waar
zich ook de oude Brink bevond. Van deze oude kern zijn slechts enkele
restanten behouden gebleven. Zo staan aan de St. Vitusstraat 7/9 twee
schuin achter elkaar gelegen laat 19de eeuwse panden, die respectievelijk
een winkel en een oude dorpssmederij bevatten. Voor beide panden ligt
een privéstoep met aan de voorzijde drie leilinden.
Aan de Kapelstraat 50 staat nog een kleine boerderij uit het laatste kwart
van de 19de eeuw. Aan de Veldheimerlaan staan nog enige laat
19de-eeuwse landarbeiderswoningen: Veldheimerlaan 14, 16 en
Veldheimerlaan 34, 36, 38. De houten woning Veldheimerlaan 33 is
mogelijk ook een landarbeidershuisje.
De katholieke parochie heeft in 1884 een nieuwe kerk laten bouwen:
de St. Vituskerk (Brinklaan 115). Deze neogotische kerk is ontworpen
door P.J.H. Cuypers, naar het model van de 19de eeuwse St. Donatuskerk
te Bemmel die op haar beurt weer was geïnspireerd op de 14de-eeuwse
Broederenkerk te Zutphen. De forse toren is in 1896 gebouwd naar het
ontwerp van J.Th.J. Cuypers. De protestanten hebben de Irenekapel in
1914 verlaten, waarna de kapel vele verschillende functies heeft gehad.
Hun nieuwe kerk was de Vredeskerk aan de Huizerweg 2, die in 1913 is
gebouwd naar ontwerp van N. Doornberg.
Langs de oude uitvalswegen naar het oosten (naar de buurdorpen en de
landbouwgronden) staan nog enkele oude boerenwoningen en boerderijen. Deze zijn geheel ingebouwd bij de uitbreidingen van het dorp.
Hiervan zijn de landbouwerswoningen Driestweg 24/26 en de boerderij
Driestweg 14 voorbeelden.
Na de aanleg van de spoorlijn en het station Naarden-Bussum in 1874 de
omgeving van het station en bij de dorpskern zijn de enige villa's
gebouwd. Reeds in 1874 heeft J.H. Biegel direct tegen de noordrand van
de dorpskern de grote villa Nassau gebouwd. Deze neo-classicistische
villa werd omgeven door een ruime tuin, die aansloot op het Nassaupark
in de wijk Het Spiegel.
In 1875 is de Stationsweg (nu: Stationsweg en Generaal de la Reyweg),
in 1879 de Eslaan en de Vlietlaan en spoedig daarna ook de Nieuwe
Englaan aangelegd. Aan deze nieuwe straten en aan de aloude Brinklaan
zijn villa's gebouwd. Voorbeelden hiervan zijn de gepleisterde villa's
Eslaan 9 (ca. 1885) en Nieuwe Englaan 26 (ca. 1880), de gepleisterde
dubbelwoning Generaal de la Reylaan 3, 3a (ca. 1880) en de bakstenen
villa Eslaan 4 (ca. 1885). Ook direct ten zuiden van het dorp zijn nog
enige villa's gebouwd, voornamelijk aan de Brinklaan en de Prinsenstraat,
zoals de dubbele villa "De Beuk"/ "Zonnewende" (Brinklaan 144, 146) en
de grote villa Brinklaan 137 (ca. 1900).
Met de bevolkingstoename in Bussum groeide de dorpskern uit tot het
grootste verzorgingscentrum. De dorpskern breidde zich voornamelijk in
noordelijke richting uit, waartoe een aantal villapercelen is opgedeeld en
verkaveld. Zo zijn de Nassaustraat en de Nassaulaan omstreeks 1900
aangelegd ter plaatse van de tuin van de villa Nassau. Aan deze straten
zijn voornamelijk winkels met bovenwoningen gebouwd, waarvan de
panden Nassaulaan 8, 10 (1906) en Nassaustraat 10 (1909, J. Mirani?:
in neo-renaissance stijl).
Bij de noordwaartse uitbreiding van het dorp is ook de haven teruggedrongen tot aan de Veerstraat. Op de gedempte kop van de haven is in
1898 het Wilhelminaplantsoen aangelegd. De fontein van dit plantsoen is
in 1988 herplaatst (als replica?). Aan het plein en in de direct omgeving
zijn rond de eeuwwisseling vele winkels met bovenwoningen gebouwd.
Voorbeelden hiervan zijn het in geelwitte en geglazuurde witte en bruine

33

strengperssteen opgetrokken pand Havenstraat 11,13 (ca. 1905) en
de panden Kapelstraat 14 (1906: C.J. Vos), Kapelstraat 4-10
(1906: C.A.P. de Kort) en Schoolstraat 3, 5 (1899).
In de jaren twintig en dertig hebben behalve uitbreidingen van de
dorpskern ook verdichting en vervanging plaatsgevonden. Het meest
prominente winkelgebouw uit die periode is aan het Julianaplein
gerealiseerd; een wigvormig gebouw van drie bouwlagen met een hoek
van vier en vijf bouwlagen in een Nieuw-Zakelijke variant van de
Amsterdamse Schoolstijl, die verwantschap vertoont met de Haagse
Schoolstijl (Nassaulaan 40-50, Julianaplein 13-25). Het is in 1927
gebouwd naar ontwerp van H.F. Sijmons.
In 1899 is tegenover het station het Prins Hendrikpark aangelegd, naar
ontwerp van J.F. Everts. Dit villapark is globaal tussen 1903 en 1935
bebouwd met zowel villa's en middenstandswoningen. Aan de
Prins Hendriklaan staat zelfs een rij van zes geschakelde eenvoudige
woningen uit ca. 1905.
Twee voorbeelden van villa's zijn door de panden Stargardlaan 1
(1906: H. Everts) en Wladimirlaan 1 (1913). Het laatstgenoemde pand
heeft een gevelsteen met het gestyleerde wapen van de stad Luik
(het perron, tussen de letters L en C). Het mooiste voorbeeld van
middenstandswoningen in dit villapark is in 1925 gerealiseerd door de
architect K. van den Berg (Stargardlaan 12/ Mecklenburglaan 47, 49, 51).
In de scherpe hoek van de Stargardlaan en de Mecklenburglaan heeft hij
een gebouw met in totaal vier middenstandswoningen gebouwd, in een
zuivere Amsterdamse Schoolstijl (baksteenexpressionisme).
Het station Naarden-Bussum dateert in zijn huidige vorm deels uit 1917
en deels uit 1928. Het eerste gebouw uit 1874 is in 1917 gesloopt ten
behoeve van de bouw van het huidige eilandperron en de voetgangerstunnel. Tussen 1917 en 1928 stond er een noodgebouw. In 1928 kwam
het huidige stationsgebouw klaar, naar het ontwerp van H.J. Schelling.
In 1913 had de gemeenteraad van Bussum besloten tot de herinrichting
van het Stationsplein en de Stationsweg. De daadwerkelijke verbetering
heeft pas in de jaren dertig plaatsgevonden.
Ten zuidoosten van de dorpskern zijn vooral arbeiderswoningen tot stand
gekomen, zowel in particuliere projecten als in projecten van woningbouwverenigingen. Een voorbeeld van deze laatste categorie is het
complex van de woningbouwvereniging St. Joseph aan de Koopweg,
daterend uit 1917 (ontwerp H. Everts). Dit complex bestaat 88 woningen,
afwisselend geschakeld in rijen van zes en acht stuks
(Koopweg 2-84/1-85). Op het adres Singel 24,26 bevindt zich een
gebouw van de vereniging St. Joseph, waarin enige winkels (coöperatief?),
een verenigingszaal en enige woningen zijn ondergebracht.
Aan het Oosterpark staat een lange rij woningwetwoningen (44 stuks), die
in 1921 is gerealiseerd naar ontwerp van C.J. Vos. De rij is licht gebogen
en heeft twee omgezette einden, die pleintjes omsluiten.
6.2 Het Spiegel
De wijk Het Spiegel ligt ten westen van de spoorlijn en kan
gekarakteriseerd worden als een samengesteld villagebied. Het bestaat uit
een aaneenschakeling van kleine in verschillende perioden ontwikkelde
villaparken en villagebieden en individueel bebouwde kavels (periode
1874 - ca. 1935). Grote delen van de wijk zijn nadien herkaveld en
verdicht (periode ca. 1920 - heden).
Op de samenkomst van de Meentweg, de Spiegelstraat en de Herenstraat
lag het buurtschap de Achterbuurt, die een tweede kern in de gemeente
Bussum vormde. Het is herkenbaar als het meest verdichte gedeelte van
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Het Spiegel. Hier staan nog enkele boerderijen, landarbeiderswoningen en
bedrijfsgebouwen (o.a. een smidse).
Zo staat op het adres Herenstraat 101 de boerderij van de familie Krijnen.
Deze is in 1896 gebouwd, nadat de oude boerderij aan de Brink bij het
torenfeest (bouw van de toren van de St. Vituskerk) in brand was geraakt.
Direct daarnaast staat de boerderij Melkweg 4, 4a, die in 1897 is
gebouwd. Aan te nemen valt dat dit gedeelte van de wijk toen nog een
overwegend agrarisch karakter had. Hiervan geven ook de
(land?)arbeiderswoningen aan de Beerensteinerlaan 2, 4, 6 (uit omstreeks
1885) blijk.
De kern van de Achterbuurt is vooral in de jaren twintig en dertig
verdicht en gewijzigd tot een verzorgingscentrum, waarin de
Nieuwe Spiegelstraat en de Herenstraat de voornaamste winkelstraten
zijn. Een opvallend voorbeeld van een woon/winkelcomplex staat op de
hoek van deze twee straten: Spiegelstraat 2, 2a, 2b, 4, 4a, 6/
Herenstraat 16,18,20.
Aan de zuidrand van dit gedeelte staat de cacao- en chocoladefabriek
Bensdorp (Nieuwe Spiegelstraat 9, 1884 e.v.).
Een tweede afwijkend gedeelte in de wijk wordt gevormd door de
bebouwing rond de Spoorlaan, Korte Meyerkamplaan en Meyerkamplaan.
Hier staan kleinere woningen, vrijwel zonder uitzondering per twee
geschakeld. De tuinwijk-achtige verkaveling doet vermoeden, dat dit
terrein in een fase is ontwikkeld en bebouwd door één ondernemer.
Twee voorbeelden van woningen zijn in het MIP opgenomen:
Korte Meyerkamplaan 9, 11 (1907) en de twee rug-aan-rug geschakelde
dubbelwoningen Meyerkamplaan 4, 6 en 8, 10 (1903).
Bij het tot stand komen van het villagebied waren de aanwezige zandpaden, de omvang van de grondaankopen en de bestaande eigendomsgrenzen bepalend. De wegen variëren sterk in breedte (soms ook in de
straat zelf), de aansluitingen zijn soms weinig overzichtelijk en ongelijk
verkaveld. Dankzij de activiteiten van de Verfraaiingscommissie zijn
tussen 1879 en ca. 1885 enige hoofdwegen verhard en/of bestraat en
werd een aantal particuliere initiatieven in goede banen geleid. Aan deze
bestrate hoofdwegen staan enkele van de oudste villa's in het Spiegel.
Deze zijn mogelijk mede uitgevoerd als voorbeeldproject: Koningslaan 2
(1879, arch: M.M. van Ingen-Trappen), Koningslaan 51 (1885),
Lindenlaan 57 (ca. 1880), Meerweg 22 (ca. 1890), de villa Meerweg 23
(ca. 1890) en de dubbelwoning Nieuwe Hilversumseweg 4/6 (1880).
Over het algemeen is de bebouwing aan deze straten grootschaliger dan
in de rest van de wijk. Er hebben ook minder herverkavelingen plaatsgevonden.
Overigens staat ook aan de uiterste westrand van de wijk staat enige
grootschaliger bebouwing, waaronder het buitenhuis Meentwijck
(Groot Hertoginnelaan 34a: 1912, K.P.C, de Bazel).
Er is in de MlP-periode een grote variëteit aan villa's en middenstandswoningen tot stand gekomen. Om hiervan een goed beeld te verkrijgen is
de inventarisatie in deze wijk zeer ruim geweest; er zijn in totaal
138 objecten en complexen beschreven. Als algemene karakteristiek van
de bebouwing valt aan te geven dat de meeste woningen vrijstaan of in
kleine rijen (twee of drie stuks) zijn geschakeld. Op enkele uitzonderingen
na, bestaat alle bebouwing uit één bouwlaag of twee bouwlagen met een
kap. Vrijwel alle woningen staan op ruime afstand van de rooilijn. Vele
kavels zijn voorzien van hagen, struiken en/of bomen, waardoor de wijk
een zeer groen karakter heeft. De meeste tuinen hebben een coulissenkarakter of het karakter van een bostuin. Daardoor heeft de wijk een zeer
groen karakter: woningen in het bos. De dichtheid van de bebouwing lijkt
aanmerkelijk minder dan zij is.
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De verdichtingen en herverkavelingen hebben overal op schijnbaar
willekeurige wijze plaatsgevonden. De nieuw ingevoegde bebouwing is
vanwege de prominente rol van het groen over het algemeen weinig
storend.
Vele architecten van naam hebben villa's, landhuizen en middenstandswoningen in deze wijk gerealiseerd, waaronder K.P.C, de Bazel,
K. van den Berg, H.P. Berlage, B.T. Boeyinga, J.C.O. Cammen,
C. Doornberg, G. van Dusschoten, F.A. Eschauzier, H. Everts,
v.d. Goot & Kruisweg, Ph.J. Hamers, G.M. van der Heijden, A.A. Kok,
W. Kromhout, J.H.W. Leliman, Maurits Plate, J. Rebel, Theo Rueter,
H.F. Sijmons, B. van Wamelen en A.R. Wittop Koning. Met name de
architect K.P.C, de Bazel heeft een groot aantal villa's gebouwd, die door
de vormgeving met behulp van ontwerprasters zeer herkenbaar zijn.
Het enige werk van H.P. Berlage in het Spiegel is de villa Nieuwe
's-Gravelandseweg 66. Dit is een weinig uitgesproken gebouw, dat
beschouwd wordt als een vroeg werk van Berlage (1 895).
Er is op dit moment nog maar weinig bekend over de rol, die de
verschillende exploitatiemaatschappijen in de ontwikkeling van het
Spiegel hebben gespeeld. Zo is bekend dat de Bouwmaatschappij Nieuw
Bussum van J.H. Biegel tot de oudste en meest prominente exploitanten in
het Spiegel behoorde. Maar het is (nog) niet bekend hoeveel en op welke
plaatsen deze maatschappij heeft gebouwd. Onder de geïnventariseerde
objecten bleek er slechts één met zekerheid aan deze maatschappij toe te
schrijven: de villa Bredelaan 15 (1907).
Behoudens de verzorgingskern rond de oude Achterbuurt is de wijk het
Spiegel een eenduidige woonwijk. Er zijn slechts enkele gebouwen met
een bijzonder functie, waaronder twee kerken en een ziekenhuis. De kerk
van de NPB (Nederlandse Protestanten Bond) aan de Nieuwe
Hilversumseweg 22 is gebouwd in 1915 naar ontwerp van het bureau
Van der Goot & Kruisweg, de Spieghelkerk aan de Nieuwe Hilversumseweg 34 is gebouwd in 1924 naar ontwerp van Theo Rueter. Het
Majellaziekenhuis staat op de hoek van de lepenlaan en de Nieuwe
Hilversumseweg (lepenlaan 30). De kern van het gebouw dateert uit 1915
en is ontworpen door M. Rietbergen. Het gebouw is enkele malen
uitgebreid (1919, 1927 en 1960: beddenhuis) en vele malen verbouwd.
6.3 Brediuskwartier
De eerste bouwactiviteiten voor deze wijk werden gevormd door de
aanleg van enige wegen ten behoeve van het villapark door de Exploitatie
Maatschappij Oud-Bussem. In dit park is slechts één kleine villa
gebouwd: de villa Busken Huetlaan 1a. Het houten pand is in 1906 op
een raster ontworpen door K.P.C, de Bazel. Ook het pand Amersfoortsestraatweg 31/Verhulstlaan 14 (1904 en 1911, K.P.C, de Bazel) kan
eventueel als villa in het park van de exploitatiemaatschappij worden
beschouwd.
Tussen ca. 1915 en 1919 heeft de gemeente Bussum grote gedeelten van
deze wijk opgekocht. Er zijn twee ontwerpen voor het gebied gemaakt.
Het westelijke deel (Vondelbuurt) is voornamelijk bebouwd met kleine
middenstandswoningen, zowel door particulieren, woningbouwverenigingen als de gemeente.
Tussen 1919 en 1921 zijn rond het J. Catsplein 106 woningen
gerealiseerd in een tuinwijkachtige verkaveling. Deze bouwactiviteiten
zijn gecoördineerd door de gemeente-architect, dhr. Hartstra. Van deze
106 woningen zijn er 34 in 5 typen gebouwd in opdracht van de
Middenstandswoningbouwvereniging (ontwerp: K.P.C, de Bazel),
34 woningen in 5 typen in opdracht van de Coöperatieve Bouwvereniging
"Eigen Haard" (ontwerp: J. Rebel), 26 woningen in 5 typen in opdracht
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van de woningbouwvereniging "De Goede Woning"
(ontwerp: C. Wamelen) en 1 2 woningen door de gemeente-architect
Hartstra.
Het uiteindelijke ontwerp voor de verkaveling van het oostelijke deel van
deze wijk is tot stand gekomen in 1 922, naar het ontwerp van
K.P.C, de Bazel en D.F. Tersteeg. Tussen 1923 en 1939 is het gebied
bebouwd met luxe middenstandswoningen en villa's. Vele middenstandswoningen zijn per twee geschakeld. Bijzondere elementen van het
ontwerp zijn de wijziging van de oude zandsloten tot langgerekte vijvers
in plantsoenen, de handhaving van de door de afgravingen tot stand
gekomen reliëfverschillen en het behoud van bomen en struiken. Ondanks
de strenge eisen aan de bebouwing ter behoud van eenheid van de wijk,
is een architectonisch gevarieerd beeld ontstaan.
Karakteristieke voorbeelden van de bebouwing zijn de dubbelwoning
W. Bilderdijklaan 2 1 , 23 (1923, K. van den Berg en N. Wilms), de villa
W. Bilderdijklaan 26 (1926, K. van den Berg), de villa Bosboom
Toussaintlaan 6 (1933, W. Hamdorffl en het woonhuis Verhulstlaan 5
(1933, E.C. Middag).
Van de gebouwen met een bijzondere of openbare functie moeten de
Apostolische kerk aan de Oud Bussummerweg 70 (1930, H.F. Sijmons) en
de Julianaschool aan de W. Kalfflaan 3 (1929, N. Doornberg) genoemd
worden.
Aan de oostrand van de wijk liggen twee begraafplaatsen. De Algemene
Begraafplaats van de gemeente Naarden dateert uit 1830 en is aangelegd
naar ontwerp van de boomkweker J. Jurrisen. Deze begraafplaats is
overvol en wordt al sedert ca. 1944 niet meer gebruikt, omdat toen een
nieuwe begraafplaats in Naarden is geopend (aan de Valkeveenselaan).
De begraafplaats is overgroeid met een zacht-groene moslaag, terwijl de
beplanting mede door de ouderdom een zeldzame variatie heeft. Op de
begraafplaats staan enkele bijzondere grafmonumenten, waaronder het
neo-gotische monument van de familie Dudok-van Heel, uit 1869. In een
hoek van de begraafplaats bevindt zich de Joodse Begraafplaats, die ook
uit 1830 dateert. Het is niet geheel duidelijk of toen de oude
begraafplaats in de vesting Naarden buiten gebruik is gesteld.
De Roomskatholieke begraafplaats uit 1847 ligt direct naast de
Algemene begraafplaats. Deze is vele malen geruimd.
6.4 De Eng
In 1902 verwierf de Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen
Crailoo enige terreinen in het uiterste zuidoosten van de gemeente
Bussum. Deze maatschappij had hier een villapark gepland, het villapark
"De Eng". Het ontwerp voor het stratenplan en de verkaveling was van de
hand van D. Wattez. Slechts langs de Amersfoortsestraatweg zijn enige
villa's gebouwd; onder andere de villa Berkerode aan de Amersfoortsestraatweg 93 (ca. 1902) en de villa aan de Amersfoortsestraatweg 87
(1906, A.R. Wittop Koning en K.P.C, de Bazel).
In grote delen ten zuiden van de Huizerweg golden de bouwverboden
(en bouwbeperkingen) van deze verboden kringen rond de vestingen van
"Het Offensief voor Naarden". In 1926 zijn de vestingen van het Offensief
opgeheven en successievelijk geslecht. Alleen het hoofdwerk (Werk 4) uit
1868 is behouden. Dit polygonaal ontworpen Hoofdwerk heefteen (voor
de Nieuwe Hollandse Waterlinie) unieke in de droge gracht vrijstaande
gecreneleerde (=van schietgaten voorziene) muur, met op de hoekpunten
uitbouwen ter flankering citaat uit: De Hollandse waterlinie, H. Brand en
J. Brand, Utrecht/Antwerpen 1986).
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Buiten de verboden kringen ligt ook het complex van 139 woningen van
de AAB (Algemene Arbeiders Bouwvereniging, opgericht op
13 augustus 1912). Het complex tussen de Huizerweg en de
Voormeulenweg dateert uit 1915 en is ontworpen door K.P.C, de Bazel.
Na de opheffing van de verboden kringen zijn in dit gebied vooral veel
middenstandswoningen gebouwd. De architectonische vormgeving van
deze veelal gekoppelde woningen is zeer sober en over het algemeen
weinig gevarieerd.
Opmerkelijk is dat deze middenstandswoningen in het oostelijk deel van
het gebied een strook met arbeiderswoningen omsluiten. In deze strook
zijn onder ander enige lange rijen woningen tot stand gekomen. In de
inventarisatie zijn twee van deze rijen opgenomen vanwege de
opvallende architectonische geleding. De rij Keizer Ottostraat 79-135
(ca. 1932 gebouwd) bestaat uit geschakelde woningen van twee bouwlagen en een kap. Deze rij wordt geleed door twee hoge schijven van drie
bouwlagen, die een teruggeschoven middenpartij begeleiden. Op de
kopeinden van de rij zijn lagere winkels toegevoegd. De rij woningen
Korte Codelindestraat 1-45/47-51 wordt eveneens geleed door twee hoge
schijven, waartegen opvallende halfronde winkeluitbouwen zijn geplaatst.
Deze schijven flankeren ook in deze rij een terugliggende middenpartij.
6.5 Buitengebied
In het buitengebied (het gebied ten zuiden van het Spiegel) lag eertijds
slechts het landgoed Cruysbergen. Van dit landgoed is omstreeks 1890
een gedeelte verkocht ten behoeve van een paardenrenbaan en omstreeks
1898 een groot gedeelte ten behoeve van de kolonie Walden.
Het huidige buitenhuis (villa) Oud-Cruysbergen dateert uit ca. 1910 en is
mogelijk ontworpen door j . London. Van de paardenrenbaan Cruysbergen
uit 1893 is nog slechts het jockeyverblijf behouden. Dit gebouw is
ontworpen door C.J. Kruisweg. In 1920 is het pand verbouwd tot een villa
(Nieuwe 's-Cravelandseweg 90).
Omstreeks 1898 had de in Bussum woonachtige schrijver
. Frederik van Eeden een groot deel van het landgoed Cruysbergen
aangekocht om hier een christelijk-anarchistische kolonie te stichten:
de kolonie Walden. Op het hoogtepunt van de beweging (ca. 1901)
woonden er ongeveer 40 mensen in deze kolonie. Op het terrein lagen
onder andere vele houten hutten, een bakkerij (met een woning), een villa
(villa Cruysbergen) en enige stenen woningen. De beroemde hut van
Frederik van Eeden is vermoedelijk in 1898 gebouwd door W.C. Bauer,
die de huisarchitect (en medelid) van de kolonie was. Deze hut bevat een
kleine uitbouw met een glazen lessenaarskap. Hieronder bevond zich het
werkblad van Van Eeden. De hut is omstreeks 1905 verplaatst naar het
stenen huisje van Truida Everts, dat in 1899 is gebouwd naar ontwerp van
W.C. Bauer. De hut van Carla van Hoogstraten is eveneens behouden en
bevindt zich in de tuin van de villa Nieuwe 's-Gravelandseweg 96. Deze
hut is evenals de hut van Van Eeden nog in de oude staat. De hut van
Adriaan van Oordt dateert vermoedelijk uit 1898. Hij is in 1910 en
ca. 1960 vergroot en omgebouwd tot een (volwaardige) woning aan de
Nieuwe 's-Cravelandseweg. Waarschijnlijk zijn ook deze beide hutten
ontworpen door W.C. Bauer.
Verder is de (houten) bakkerswoning behouden gebleven, evenals de
woning Nieuwe 's-Cravelandseweg 88. Zij dateert vermoedelijk uit
ca. 1901 en is waarschijnlijk ontworpen door W.C. Bauer. De bakstenen
villa "De Meerle" (Nieuwe 's-Gravelandseweg 77: 1899, W.C. Bauer)
is gebouwd voor mevrouw E.M. van Hoogstraten-van Hoytema en wordt
ook tot de kolonie Walden gerekend.
De Nieuwe 's-Gravelandseweg is in 1881 aangelegd als verbindingsweg
tussen de wijk het Spieghel en de Franse Kampweg. Het grootste deel van
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deze weg lag in de Verboden Kringen van de vestingen van "Het Offensief
voor Naarden". De meeste woningen aan deze weg moesten dientengevolge in hout worden uitgevoerd. Als voorbeelden hiervan zijn te
noemen: de villa de Zanderij (Nieuwe 's-Cravelandseweg 78:
1906, 's-Cravelandseweg 82 (1922: Hofbaurat W. Mackenson & F. Torno,
Hannover/Neuss).
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7. Stedebouwkundige typologie
Bij de inventarisatie van Bussum is gebruik gemaakt van de stedebouwkundige typologie. Deze typologie beoogt een globale ordening te geven
van de ruimtelijke expansie van Bussum in de periode 1850-1940. Hierbij
zijn gestandaardiseerde aanduidingen gebruikt. In de gemeente Bussum
zijn "stedelijk ingericht gebied, algemeen",
"niet stedelijk ingerichte gebied, algemeen", "niet-stedelijk ingericht
gebied, tuinwijkachtige ontwikkelingen", "niet-stedelijk ingericht gebied,
villagebieden" en "lineaire ontwikkelingen" onderscheiden. Voor een
omschrijving van deze aanduidingen zijn hier verwezen naar de handleiding van het MIP; Inventarisatie jongere bouwkunst en stedebouw
(1850-1940), Rijksdienst voorde Monumentenzorg, 's-Cravenhage/
Zeist 1987.
(Zie ifbtelding 81.)
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8. Gebieden met bijzondere waarden
In de gemeente Bussum zijn twee gebieden met bijzondere waarden
aangemerkt. Dit zijn gebieden waarvan de stedebouwkundige waarde op
lokaal of bovenlokaal niveau opmerkelijk is.
Gebied 1: Het Spiegel en het Prins Hendrikpark

De wijk Het Spiegel omvat het gebied ten westen van de spoorlijn.
De wijk is te kenmerken als een uit kleine villaparken en -ontwikkelingen
samengesteld gebied, waar zowel (grote) villa's als geschakelde middenstandswoningen staan. De nevenkern van Bussum, de Achterbuurt, is als
verzorgingscentrum in de wijk opgenomen. In dit dicht verkavelde
gedeelte van de wijk bevinden zich voornamelijk winkels, bedrijfjes en
arbeiderswoningen. Hiertussen staan nog enkele voormalige boerderijen.
(1) Ondanks de zeer weinig eenvormige ontstaansgeschiedenis valt de
wijk op door haar eenheid, voornamelijk door de wijze van beplanting en
de gesloten structuur van het stratenplan.
(2) De wijk Het Spiegel heeft (plaatselijk) historische betekenis, omdat
hier de eerste grootschalige villabebouwing in Bussum heeft plaatsgevonden. Tevens is de rol van de verfraaiingsvereniging van historisch
belang. De verfraaiingsvereniging was een samenwerkingsverband van
speculanten en exploitanten, die zich ten doel hadden gesteld een
aantrekkelijke villawijk te realiseren. Hiertoe heeft de commissie enige
straten aangelegd, voorzieningen gerealiseerd, bomenlanen aangelegd en
richtlijnen opgesteld.
(3) De wijk heeft een divers bebouwingsbeeld, waarin vele ideeën en
opvattingen over het wonen in het Gooi te bestuderen zijn.
Het Prins Hendrikpark ligt ten oosten van het station. Dit villapark is in
1899 ontworpen door J.F. Everts voor de Gooische Bouwgronden
Maatschappij. In de periode ca. 1903 tot ca. 1935 zijn zowel villa's als
middenstandswoningen gerealiseerd. Het station (1917 en 1928,
H.J. Schelling) bevindt zich aan de rand van dit park. Tussen ca. 1920 en
1935 is het stationsplein in zijn huidige vorm aangelegd. De oostwand
van het plein wordt geheel verbouwd.
Het Prins Hendrikpark heeft vooral betekenis op plaatselijk niveau, omdat
het Bussums beste voorbeeld van een villapark is.
Gebied 2: Brediuskwartier en Vondelbuurt

In dit gebied vonden tot omstreeks 1900 zandafgravingen plaats, waarbij
gedeelten tot een diepte van ca. 4 meter zijn afgegraven.
In 1904 heeft K.P.C, de Bazel voor de Exploitatie Maatschappij
Oud-Bussem een bouwplan gemaakt voor de inrichting van dit gebied tot
een villapark. Dit plan is door de gemeente integraal overgenomen in het
"Uitbreidingen Nieuw Havenplan (1905)" en het "Uitbreidingsplan (voor
de gehele gemeente) van 1908", beide ontworpen door K.P.C, de Bazel.
Van deze plannen is in 1906 de hoofdwegenstructuur aangelegd,
bestaande uit de Brediusweg, de Vondellaan, de Constantijn Huygenslaan,
de Busken Huetlaan en een gedeelte van de J.J. Verhulstlaan. Er zijn
slechts enkele villa's gebouwd.
Tussen ca. 1915 en 1919 heeft de gemeente vrijwel alle gronden in het
gebied aangekocht.
Voor het westelijk deel van het gebied is in 1919 een partieel uitbreidingsplan (voor de gronden tussen de Brediusweg en de Oud-Bussummerweg: de Vondelbuurt) gemaakt. De Vondelbuurt is bebouwd met kleine
middenstandswoningen, voornamelijk geschakeld in korte series.
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Deze projecten zijn gerealiseerd door zowel particulieren, de gemeente
als woningbouwverenigingen.
Er is een royale plaats voor groenvoorzieningen ingeruimd. Het mooiste
onderdeel in het plan is het Jacob Catsplein met omgeving, waar tussen
1919 en 1921 in totaal 106 woningen tot stand zijn gekomen. Deze zijn
gebouwd door drie verschillende middenstandswoningbouwverenigingen
en de gemeente Bussum. Door een goede coördinatie (van de gemeentearchitect Hartstra) is hier een tuinwijk tot stand gekomen, waarin de
stedebouwkundige ruimten, de bebouwing en de beplanting een grote
eenheid vormen.
Voor het oostelijke deel van het gebied is in 1919 opdracht gegeven aan
K.P.C, de Bazel en D.F. Tersteeg, om een "plan tot exploitatie van de aan
de gemeente toebehorende gelegen gronden tussen de Brediusweg en de
Huizerweg". In 1922 is het exploitatieplan gewijzigd, omdat er in het
eerste plan van te grote percelen was uitgegaan. Tevens is in 1922 het
uitbreidingsplan voor de gehele gemeente aangepast; hierin is het nieuwe
exploitatieplan opgenomen.
Het Brediuskwartier is tussen 1924 en 1939 bebouwd met ruime
(zowel vrijstaande als geschakelde) middenstandswoningen en villa's.
Het gebied wordt doorsneden door openbare plantsoenen, waarvan de
kern wordt gevormd door de gehandhaafde zandsloten. Bij de bebouwing
zijn zoveel mogelijk bestaande bomen en struiken gehandhaafd.
De architectuur van de woningen vertoont een grote eenvormigheid,
zonder in saaiheid of eentonigheid te vervallen.
(Zie afbeelding 8b.)
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Verantwoording inventarisatie
Bij de inventarisatie zijn in de gemeente Bussum in totaal ongeveer
300 objecten en complexen beschreven en gefotografeerd. Dit zijn de
meest karakteristieke bouwwerken (gebouwen en civiel-technische kunstwerken) uit de periode 1850-1940. Ze zijn geselecteerd op stedebouwkundige, architectonische en/of historische gronden en getoetst op
gaafheid en zeldzaamheid. Vrijwel alle gebouwen met een bijzondere of
openbare functie uit de periode 1850-1940 zijn in de inventarisatie
opgenomen. Daarnaast is speciale aandacht besteed aan de villabebouwing in de wijk Het Spiegel en aan de houten bebouwing in de
verboden kringen van de vestingen (Amersfoortsestraatweg en
Nieuwe 's-Gravelandseweg).
In 1988 heeft mevrouw dr. F.E. Hellendoorn een inventarisatie in de
gemeente Bussum verricht ten behoeve van het opstellen van een
gemeentelijke monumentenlijst. Een selectie van 61 objecten en
complexen uit deze inventarisatie zijn nader onderzocht, beschreven en
gefotografeerd door ir. R.C. Bosch van Drakestein. De resultaten van dit
onderzoek zijn gepubliceerd in twee rapporten uit 1989:
Monumentenbeschrijving (deel 1 en 2). Bij de MlP-inventarisatie zijn veel
gegevens aan deze rapporten ontleend.
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MlP-inventarisatiegebied Noord-Holland; Provinciale Planologische Dienst
Noord-Holland, 1988.
Gemeente Bussum in ca. 1854, topografische kaart 1:50.000, facsimileuitgave van de topografische dienst en Unie-boek; blad 25 (Amsterdam;
1849/50 verkend, 1854 gegraveerd), blad 26 (Harderwijk; 1849/50 verkend,
1854 gegraveerd), blad 31 (Utrecht; 1850 verkend, 1854 gegraveerd) en
blad 32 (Amersfoort; 1847/48 verkend, 1855 gegraveerd).
Gemeente Bussum in 1867; Kuyper, J., Cemeente-atlas van de provincie
Noord-Holland 1869, Groningen 1984 (reprint).
Ingetekend zijn de hedendaagse gemeentegrenzen (vette ononderbroken
lijn) en de van Hilversum verworven gebieden (1) en het aan Hilversum
afgestane gebied (2).
Gemeente Bussum ca. 1908; Wieberdink, G.L. samenst., Historische Atlas
Noord-Holland, chromotopografische Kaart des Rijks, 1:25.000, kaarten
nr. 368; Naarden (1888 en 1905), nr. 369; Huizen (1872, 1905, 1908 en
1911), nr. 387; Ankeveen (1872, 1887 en 1903) en nr. 388 Eemnes
(1872, 1905, 1907 en 1908).
Gemeente Bussum in 1943, Amerikaanse stafkaarten, AMS M831, US Army
Washington DC 130057 (1943), samengesteld uit sheet 361 (Bussum) en
sheet 368 (Hilversum).
Gemeente Bussum, ca. 1988; topografische kaarten 1:25.000, nr. 25H;
Bussum (1988), nr. 26C, Huizen (1986), nr. 31 F, Oud-Loosdrecht (1988) en
nr. 32A, Soestdijk (1986).
Indeling in MlP-deelgebieden, ingetekend op een kopie van kaart nr. 6.
Typologie uitbreidingen van Bussum, getekend op basis van kaart nr. 6
naar de handleiding: Inventarisatie jongere bouwkunst en stedebouw
(1850-1940), Rijksdienst voorde Monumentenzorg, 's-Gravenhage 1987.
Aanduiding van de gebieden met bijzondere waarden in de gemeente
Bussum, getekend op basis van kaart nr. 6.
Bodemkaart van het Gooi: bureau Maas, concept basisplan voor de
openlucht recreatie in natuur en landschap van het Gooi, Rijswijk 1974.
De belangrijkste landwegen in de gemeente Bussum in ca. 1850,
getekend op basis van kaart nr. 6.
De belangrijkste landwegen in de gemeente Bussum in ca. 1940,
getekend op basis van kaart nr. 6.
De belangrijkste landwegen in de gemeente Bussum in ca. 1990,
getekend op basis van kaart nr. 6.
Waterwegen in de gemeente Bussum, getekend op basis van kaart nr. 6.
Spoor- en tramwegen in de gemeente Bussum, getekend op basis van
kaart nr. 6.
Militaire infrastructuur in de gemeente Bussum, voor 1926,
getekend op basis van kaart nr. 6.
Stratenplan van de gemeente Bussum, ca. 1990. Detail uit het Falkplan:
Hilversum Het Gooi (16de druk), uitgave Falkplan-Saarland.
Stratenplan van de wijk het Spieghel, verkleind detail uit het stratenplan
van de gemeente Bussum (schaal 1:2.857), dienst Gemeentewerken Bussum
1988.
Boven: plan van wegenaanleg en verkaveling voor het Prins Hendrikpark
door de gemeente-architect J.F. Everts (1899), uit: J. de Haan,
Cooise villaparken, Haarlem 1990.
Onder: stratenplan van het Prins Hendrikpark, verkleind detail uit het
stratenplan van de gemeente Bussum (schaal 1:2.857), dienst Gemeentewerken Bussum 1988.
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Oud-Bussum exploitatiemaatschappij, gelegen in de gemeente Naarden en
Bussum. Het gedeelte van de gemeente Bussum omvat het oostelijk deel
van het huidige Brediuskwartier. Plan getekend door K.P.C, de Bazel,
ca. 1904. Foto uit het Foto-archief Gemeentewerken Bussum.

18.

19.
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Stratenplan van de Vondelbuurt en het Brediuskwartier, verkleind detail uit
het stratenplan van de gemeente Bussum (schaal 1:2.857), dienst
Gemeentewerken Bussum 1988.
Schematische weergave van de verboden kringen rond de vestingen bij
Naarden en Bussum (Offensief voor Naarden), ca. 1925 bron onbekend
(Vestingsmuseum Naarden).

1. MlP-inventarisatiegebieden Noord-Holland

I
II
III
IV
V

Texel
Noorderkwartier
Westfriesland
Waterland
Amsterdam

VI

Gooi en Vechtstreek

VII
VIII
IX
X

NOORD HOLLAND

Meerlanden
Zuid-Kennemerland
IJmond en Zaanstreek
Noord-Kennemerland

/ K T o NOOAD-MOLLANO I - M I
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2. Gemeente Bussum in ca. 1854
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3 . G e m e e n t e Bussum in 1 8 6 7
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bijgetekend zijn:
1. het gebied, dat de gemeente Bussum in 1887 en 1902 van de gemeente Hilversum heeft verworven.
2. het gebied, dat de gemeente Bussum bij de grondruil van 1902 aan de gemeente Hilversum heeft afgestaan.
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4. Gemeente Bussum ca. 1908
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5. Gemeente Bussum in 1943
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6. Gemeente Bussum, ca. 1988
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7. Indeling in MlP-deelgebieden
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8a. Typologie uitbreidingen van Bussum

LEGENDA
ft» ft* grens van de bebouwing in 1940

=ss

voornaamste wegen
spoorweg

'Ü •

water
stedelijk ingericht gebied, algemeen

: • -

11

1

Ik.

niet-stedelijk ingericht gebied, algemeen
niet-stedelijk ingericht gebied, tuinwijkachtige ontwikkelingen
niet-stedelijk ingericht gebied, villagebieden
lineaire ontwikkelingen
groengebieden
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8b. Aanduiding van de gebieden met bijzondere waarden in de gemeente Bussum

LEGENDA
1: Het Spieghel, het Stationsplein en het Prins Hendrikpark
2: De Vondelbuurt en het Brediuskwartier

59

9. Bodemkaart van het Gooi

jonge zeekleigronden
zware klei
komplex van zand tot zv-^re klei
kleug zand en sterk zandige Kle.
veengronden (laagveen)
n,e. u,.gev.end

zandgronden
oude bouwlanden
podzolen
podzolen

niet tot zwak lemig. fijn zand

humusarm niet lemig. soms zwak lemig zand
algemene onderscheidingen

enontginningsgronden (laagveen)
5v*^*H
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veen. soms vemge klei

/wak lemig soms niet lemig g»o) *•»"(*
ak lemig soms niet lem.g fijn tand

niet lol jwak lemig gto* zaml
stuwwalkoniplei

zand tot klei
water

10a. De belangrijkste landwegen in de gemeente Bussum in ca. 1850
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10b. De belangrijkste landwegen in de gemeente Bussum in ca. 1940
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10c. De belangrijkste landwegen in de gemeente Bussum in ca. 1990
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11. Waterwegen in de gemeente Bussum
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12. Spoor- en tramwegen in de gemeente Bussum

t//
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13. Militaire infrastructuur in de gemeente Bussum
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14. Stratenplan van de gemeente Bussum, ca. 1990
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15. Stratenplan van de wijk het Spieghel
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16. Boven: Plan van wegenaanleg en verkaveling voor het Prins Hendrikpark
Onder: Stratenplan van het Prins Hendrikpark
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17. Plan voor de wegenaanleg op een deel van de gronden van de Oud-Bussum exploitatiemaatschappij

Het gedeelte in de gemeente Bussum omvat het oostelijke deel van het huidige
Brediuskwartier.
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18. Stratenplan van de Vondelbuurt en het Brediuskwartier
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19. Schematische weergave van de verboden kringen rond de vestingen bij Naarden en Bussum

der
Bussi

Spoorlijn
Stoom tramljnen

Naarden vóór de opheffing; als vesting.
De teekening geeft een duidelijk beeld hoe Naarden door de „verboden
kringen" in den groei buiten de wallen volkomen was lamgelegd; binnen de
kringen mecht niet van steen iets gebouwd worden. Ook Bussum, had fortificaties binnen de grenzen, doch tevens 'n stutkje grond om' aan den groei
der 'bevolking voorioopig tegemoet te komen.
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Register
Gemeente Bussum\Dorp
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056

73

Albrechtlaan 32; 34
Batterijlaan 24 t/m 32
Brinklaan 7
Brinklaan 25
Brinklaan 25 (naast)
Brinklaan 36a, 40a, 42 A
Brinklaan 68; 70; 70a A
Brinklaan 82
Brinklaan 86
Brinklaan 96; 98
Brinklaan 115
Brinklaan 117
Brinklaan 132
Brinklaan 137
Brinklaan 144, 146
Comeniuslaan 11; 13; 13aA
Comeniuslaan 21; 23
Driestweg 14
Driestweg 24; 26
Eendrachtspark 144
Eslaan 2
Eslaan 4
Eslaan 6; 6a; 8A
Eslaan 9
Eslaan 11
Eslaan 17
Havenstraat 11; 13
Herenstraat 2a A
Herenstraat 6; 6a A
Huizerweg 2 (achter)
Huizerweg 2
Huizerweg 7; 9
Huizerweg 10
St. Janslaan 71-75
Kapelstraat 4-10
Kapelstraat 14
Kapelstraat 19; 2 1 ; 21 aA
Kapelstraat 48
Kapelstraat 50
Kerkstraat 1; 3
Koopweg 2-84; 1-85
Korte Singel 17; 19
Kromme Englaan 1aA
Landstraat 47;4 7aA
Landstraat 118a A
Mariastraat 16
Mecklenburglaan 27; 29
Mecklenburglaan 76-82
Mecklenburglaan 84; 86
Molenlaan 11
Nassaulaan 8; 10A; B; C
Nassaulaan 40-50
Nassaustraat 10
Nieuwe Englaan 26
Oosterpad 3; 3a; 5-89
Prinsenstraat 12; 14

Dubbel woonhuis
Woonhuizen
Opslag
Hotel, restaurant, café
Trafohuisje
School; Kerk; Pastorie
Winkels; Woonhuizen
Klooster
Kantoor;Restaurant
Winkel; Woning; Werkpl
Kerk
Pastorie;School
Wachtruimte
Kantoor
Twee woonhuizen.
Woonhuizen
Dubbelwoning
Woonhuis; Bedrijf
Woningen
School
Kantoor

Villa
3 woonhuizen
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Winkel; Woonhuis
Kantoor
Kinderdagverblijf
Studio
Kerk
Kantoor; woonhuizen
?
Woonhuizen; Winkel
Winkels: Bovenwoningen
Winkel; Woonhuis
Winkels; Woningen
Woonhuizen
Woonhuis
Winkel; Woonhuis
Woningen; Kantoor
2 woonhuizen
Synagoge; Woning
Dubbel woonhuis
?

School (MAVO)
2 woonhuizen
Dubbel woonhuis
2 woonhuizen
School; Theater
Winkel met bovenwoning
Winkels; Bovenwoningen
Winkel en kantoor

Villa
45 woningen
Appartementen; Bordeel

0005425
0005426
0005427
0005428
0005429
0005430
0005431
0005432
0005433
0005434
0005435
0005436
0005437
0005438
0005439
0005440
0005441
0005442
0005443
0005444
0005445
0005446
0005447
0005448
0005449
0005450
0005451
0005452
0005453
0005454
0005455
0005456
000S457
0005458
0005459
0005460
0005461
0005462
0005463
0005464
0005465
0005466
0005467
0005468
0005469
0005470
0005471
0005472
0005473
0005474
0005475
0005476
0005477
0005478
0005479
0005480

057
058
059
060
061

Prins Hendriklaan 13-23
Generaal de la Reylaan 2
Gen. de la Reylaan 3; 3A
Gen. de la Reylaan 8;10
Gen. de la Reylaan 12;

062
063

Gen. de la Reylaan 16; 18
Gen. de la Reylaan
20-28A
Gen. de la Reylaan 45-49
Rostocklaan 16
Schoolstraat 3; 5
Singel 2; 2A
Singel 3
Singel 6
Singel 8
Singel 24; 26
Singel 109-113 .
Stargardlaan 1
Stargardlaan 12
Stationsweg 3
Stationsweg 2
Stationsweg 4; 6; 8
Stationsweg 28-36
Stationsweg 38;40;42
Torenlaan 11 B
Veldheimerl 34; 36; 38,
15; 17
Veldheimerlaan 33
Veldweg 1
Veldweg 20
Veldweg 28
Visserstraat 2 A
St. Vitusstraat 2
St. Vitusstraat 7; 9
St. Vitusstraat 4-30
Vlietlaan 1;3
Wilhelminaplantsoen
Wilhelminaplantsoen 14; 16
Wladimirlaan 1
Wladimirlaan 10

12A

064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094

Woonhuizen
Uilvaartbedrijf
2 woonhuizen
Dubbele villa
Apotheek;
Artsenpraktijk
2 woonhuizen
Horeca; Winkel;
Woning
Café; Winkels; Woning
Woonhuizen
Kantoor; Woning
Villa
Woning
Villa
Woonhuis
Winkels; Woningen
Woningen

0005481
0005482
0005483
0005484
0005485
0005486
0005487

Woonhuizen (4)
Spoorwegstation
Café
Café met bovenwoningen
Winkel; Rest.; Woning
Winkels; Horeca; Woning
Kantoor
Woningen

0005488
0005489
0005490
0005491
0005492
0005493
0005494
0005495
0005496
0005497
0005498
0005499
0005500
0005501
0005502
0005503
0005504
0005505

Woonhuis
Kerk
Opslag, leegstaand
Kantoor
Woonhuis
School
Woonhuis; Smederij
Wooneenheden
Woningen
Fontein
Kerk en pastorie
Villa
Kerk

0005506
0005507
0005508
0005509
0005510
0005511
0005512
0005513
0005514
0005515
0005516
0005517
0005518

Woonhuizen
Dubbelwoning
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
2 woonhuizen

0005519
0005520
0005521
0005522
0005523
0005524
0005525
0005526
0005527
0005528
0005529
0005530
0005531
0005532
0005533
0005534
0005535

Villa

Gemeente BussunAHet Spiegel
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

74

Beerensteinerlaan 2; 4; 6C
Beerensteinérlaan 53; 55
Boslaan 6
Boslaan 7
Boslaan 8
Boslaan 19
Bredelaan 3
Bredelaan 9
Bredelaan 12; 14
Bredelaan 13
Bredelaan 15
Corverlaan 5
Koningin Emmalaan 15; 17
Koningin Emmalaan 18
Koningin Emmalaan 20
Koningin Emmalaan 19
J.F. Eveftslaan 7

Villa
Praktijk; Woonhuis
Woonhuis
Twee villa's
Villa
Villa
Bejaardenwoning

Villa

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

75

J.F. Evertslaan 8
J.F. Evertslaan 10
Floralaan 2 A
Graaf Florislaan 56
Graaf Florislaan 60; 62
Fortlaan 3; 5
Gooilaan 22
Gooilandseweg 1
Groot Hertoginnelaan 6
Groot Hertoginnelaan 30
Groot Hertoginnelaan 34A
Groot Hertoginnelaan 36
Herenstraat 20
Herenstraat 101
Heuvellaan
lepenlaan 6
lepenlaan 30
lepenlaan BIJ (naast) 32
lepenlaan 45
lepenlaan 51
Koedijklaan 1
Koedijklaan 2
Koedijklaan 1 7
Koedijklaan 23; 25
Koningslaan 2A
Koningslaan 6
Koningslaan 27
Koningslaan 32; 34
Koningslaan 35
Koningslaan 44
Koningslaan 51
Koningslaan 57; 59
Koningslaan 63
Ln v Suchtelen
vd Haare 12
Korte Meyerkamplaan 9; 11
Lindelaan 8; 8A
Lindelaan 10
Lindelaan 11
Lindelaan 16
Lindelaan 57
P.J. Lomanlaan 1 7
P.J. Lomanplein 1; 3
P.J. Lomanplein
Meentweg 44
Meerweg 2; 4A
Meerweg 7
Meerweg 12
Meerweg 13; 15
Meerweg 1 7
Meerweg 19
Meerweg 22
Meerweg 23
Meerweg 31-41
Meerweg 45
Meerweg 61
Melkweg 4; 4 BCDEF
Meyerkamplaan 4, 6; 8, 10
Meyerkamplaan 29; 31
Middenlaan 4
Middenlaan 6

Villa
Villa
Woning
Villa
Dubbelwoning
Dubbelwoning
Woonhuis

Villa
Woonhuis
Woonhuis
Landhuis
Villa
Winkels; Woonhuizen
Woning
Trafohuisje
Kerk
Ziekenhuis
?

Woonhuis
Woonhuis
Villa
Woonhuis
Villa
3 woonhuizen
Villa
Villa
Villa
Dubbel woonhuis
Villa
Villa
Villa
2 woonhuizen
Villa
Villa
2 woonhuizen
2 woonhuizen
Villa
Kantoor
Villa
Villa
Villa
Dubbele villa
Bank; Lantaarn
School
Dubbel woonhuis
Kantoor
Villa
2 woningen
Kantoor
Villa
2 woonhuizen
Villa
6 woonhuizen
Villa
Woning
Woningen
4 woningen
Villa

Woning
Villa

0005536
0005537
0005538
0005539
0005540
0005541
0005542
0005543
0005544
0005545
0005546
0005547
0005548
0005549
0005550
0005551
0005552
0005553
0005554
0005555
0005556
0005557
0005558
0005559
0005560
0005561
0005562
0005563
0005564
0005565
0005566
0005567
0005568
0005569
0005570
0005571
0005572
0005573
0005574
0005575
0005576
0005577
0005578
0005579
0005580
0005581
0005582
0005583
0005584
0005585
0005586
0005587
0005588
0005589
0005590
0005591
0005592
0005593
0005594
0005595

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

76

Nassaupark 4; 4A
Nassaupark 11
Nieuwe
HNversumseweg 3
Nieuwe
Hilversumseweg 4; 6
Nieuwe
Hilversumseweg 5
Nieuwe
Hilverumseweg 5A
Nieuwe
Hilversumseweg 10
Nieuwe
Hilversumseweg 12
Nieuwe
Hilversumseweg 22
Nieuwe
Hilversumseweg 27
Nwe s-Cravelandsewg
1; IA-K
Nwe s-Cravelandseweg
1N; 3N
Nwe s-Gravelandseweg 3
Nwe s-Gravelandseweg 13
Nwe Cravelandseweg
21A; B; C
Nwe s-Gravelandseweg 26
Nwe s-Gravelandseweg 27
Nwe s-Gravelandseweg 34
Nwe s-Gravelandseweg 55
Nwe s-Gravelandseweg 57
Nwe s-Gravelandseweg 60
Nwe s-Gravelandseweg 61
Nwe s-Gravelandseweg 64
Nwe s-Gravelandseweg 64
Nwe s-Gravelandseweg 66
Nwe s-Gravelandseweg 74
Nieuwe Spiegelstraat 9
Oranjelaan 4
Oranjelaan 11
Parklaan ongd.
Parklaan 14
Parklaan 15
Parklaan 20
Parklaan 23
Parklaan 31
Parklaan 34; 36
Parklaan 35
Parklaan 37
Parklaan 39
Plaggenweg
Prinses Irenelaan 12; 14
Prins Mauritslaan 23; 25
Prins Mauritslaan 28; 30
Regentesselaan 37; 37A
Schimmellaan 2
Schimmellaan 9
Spiegelstraat naast nr. 38
Statenlaan 12
Statenlaan 22; 24/26; 28
Statenlaan 30; 32

2 woningen
Kantoor; Woonhuis
Villa

0005596
0005597
0005598

Dubbelwoning

0005599

Dubbelwoonhuis

0005600

Woonhuis

0005601

Villa

0005602

Villa

0005603

Kerk (NPB)

0005604

Dubbelwoonhuis

0005605

onbekend

0005606

Entree Gravelandsewg 3

0005607

Villa
onbekend
Villa

0005608
0005609
0005610

Villa
Villa
Kerk
Villa

0005611
0005612
0005613
0005614
0005615
0005616
0005617
0005618
0005619
0005620
0005621
0005622
0005623
0005624
0005625
0005626
0005627
0005628
0005629
0005630
0005631
0005632
0005633
0005634
0005635
0005636
0005637
0005638
0005639
0005640
0005641
0005642
0005643
0005644
0005645

?

Villa
Woonhuis
Woonhuis

Villa
Woonhuis
Woonhuis
Cacaofabriek
Villa
Villa
Trafohuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuizen (2)
Woonhuis met praktijk
Villa
2 woonhuizen
?

Verpleeghuis
Kantoor
Opslag
Dubbelwoonhuis
2 woonhuizen
Dubbelwoning
Villa
Woonhuis
onbekend
Trafohuis
Villa
2 dubbelwoningen
onbekend

222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

Waldecklaan 2; 4
Graaf Wichmanlaan 3
Graaf Wichmanlaan 5
Graaf Wichmanlaan 12
Graaf Wichmanlaan 28
Graaf Wichmanlaan 30; 30A
Graaf Wichmanlaan 46
Willemslaan 2
Willemslaan 27; 29
Willemslaan 36; 38; 40
Zwarteweg 5
Zwarteweg 35

Dubbelwoning
Woonhuis
Villa
Verpleeghuis
U i tva a rtbed r i j f/Wo n i ng
Villa
Studio
onbekend
Dubbelwoning
3 woonhuizen
Villa
Villa

0005646
0005647
0005648
0005649
0005650
0005651
0005652
0005653
0005654
0005655
0005656
0005657

R.K. begraafplaats
Begraafplaats Naarden
Woonhuis
2 woningen
Dubbelwoonhuis
Dubbelwoonhuis
Dubbelwoonhuis
Villa (met atelier)
Woonhuis
Woonhuis
Jeugdsocieteit
2 woonhuizen
Woningen
Dubbelwoonhuis
Kapper en bovenwoning
Dubbelwoonhuis
Woonhuis
Woonhuis
7 woonhuizen
Woonhuis
106 woningen
Woonhuis
Plantsoen; Kwekerij
Woonhuizen
Woningen; Bedrijven
School
2 woningen
School
Kerk Kosterij
Woonhuizen
Woonhuis
onbekend
onbekend
onbekend
Montessorischool
Kerk

0005658
0005659
0005660
0005661
0005662
0005663
0005664
0005665
0005666
0005667
0005668
0005669
0005670
0005671
0005672
0005673
0005674
0005675
0005676
0005677
0005678
0005679
0005680
0005681
0005682
0005683
0005684
0005685
0005686
0005687
0005688
0005689
0005690
0005691
0005692
0005693

Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Viaduct; Parkje
Kruisvereniging; School
Woningen (29)
Woningen; 1 snackbar

0005694
0005695
0005696
0005697
0005698
0005699
0005700

Gemeente Bussum\Brediuskwartier
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

Amersfoortsestraatweg
Amersfoortsestraatweg
Amersfoortsestraatweg 29
Amersfoortsestraatweg 31
W. Bilderdijklaan 1
W. Bilderdijklaan 10; 12
W. Bilderdijklaan 2 1 ; 23
W. Bilderdijklaan 26
Bosboom Tousaintlaan 4
Bosboom Toussaintlaan 6
Brediusweg 1
Brediusweg 2; 4
Brediusweg 3-17
Brediusweg 6; 8
Brediusweg 10
Brediusweg 14; 14A
Brediusweg 55
Brediusweg 78
Burg. s Jacoblaan 15-21A
Burg. s Jacoblaan 47
J. Catsplein e.o.
Busken Huetlaan IA
Huizerweg
Huizerweg 53-63
Ie Industriestraat 1-48
W. Kalfflaan 3
Mauvelaan, Anton 15
Neuhuijslaan 1
Oud Bussumerweg 70
Jan Toebacklaan 6; 8; 10
Verhulstlaan 5
Vondellaan 10,12
Vondellaan 11-13
Vondellaan 14
Burg. Vosmaerlaan 16
Vossiuslaan 71

Gemeente BussunADe Eng
270
271
272
273
274
275
276

77

Amersfoortsestraatweg 87
Amersfoortsestraatweg 91
Amersfoortsestraatweg 93
Brinklaan
Kamerlingh Onnesweg 74-78
Keizer Ottostraat 79-135
Korte Godelindestaat 1-51

277
278
279

Korte Godelindestr 20;
20A; B
Lutgardisstaat 2-16, 1-15
Voormeulenweg 24A

School

0005701

140 woningen
Geen

0005702
0005703

Kantoor (papierfabriek)
Woning; Leegstaand
Begraafplaats
Begraafplaats
onbekend
Villa
Woonhuis
Woonhuis en kantoor
Woonhuis
Villa
2 woningen

0005704
0005705
0005706
0005707
0005708
0005709
0005710
0005711
0005712
0005713
0005714

Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
onbekend
Opslag
Watertoren

0005715
0005716
0005717
0005718
0005719
0005720

Gemeente 8ussum\buitengebied
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296

78

Franse Kampweg 6
Franse Kampweg 8
Nwe Hilversumseweg 57
Nwe Hilversumseweg 70
Nwe s-Gravelandseweg 72
Nwe s-Gravelandseweg 75A
Nwe s-Gravelandseweg 77
Nwe s-Gravelandseweg 78
Nwe s-Gravelandseweg 81
Nwe s-Gravelandseweg 82
Nwe s-Gravelandseweg 84;
84A
Nwe s-Gravelandseweg 86
Nwe s-Gravelandseweg 88
Nwe s-Gravelandseweg 90
Nwe s-Gravelandseweg 96
Nwe s-Gravelandseweg 96
Struikheiweg 3
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