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Nieuw horecaconcept aan de Brinklaan
Claudia en Lourens van den Berg hadden altijd al een zwak voor het pand

De Vrienden van het Bredius-
kwartier vieren dit jaar dat hun 
wijk 100 jaar bestaat. Inderdaad 
stelde de Bussumse gemeente-
raad in 1919 het ontwerp voor het 
Brediuskwartier van D.F. Tersteeg 
vast. De Bussumse architect K.P.C. 
de Bazel tekende echter met en-
kele anderen bezwaar aan tegen 
dat ontwerp. De behandeling 
van dat bezwaar nam enige jaren 
in beslag, zodat het definitieve 
ontwerp pas in 1924 kon worden 
vastgesteld. Pas toen kon de ont-
wikkeling van het Brediuskwar-
tier echt op gang komen.

 Bussum had op dat moment net 
zijn eerste groeispurt doorge-
maakt. Tussen 1874 en 1900, na 
de aanleg van de Oosterspoor-
weg, werd het Spiegel bevolkt 
door welgestelden, die tussen 
Amsterdam en Bussum begon-
nen te forenzen. Vervolgens werd 
tussen 1900 en 1920 het Prins 
Hendrikpark tot ontwikkeling 
gebracht. Daarmee waren de uit-
breidingsmogelijkheden van Bus-
sum uitgeput. Ten zuiden van de 
Vesting Naarden was immers een 
ring van fortificaties aangelegd, 
die diende ter bescherming van 

de vesting. Een daarvan, Werk V, 
lag aan het einde van de Huizer-
weg, net aan de overkant van de 
Amersfoortsestraatweg, nu de 
A1. Rond die fortificaties mocht 
niet in steen worden gebouwd. 
Het oudste huis van het Bredius-
kwartier, Het Mouwtje uit 1903, 
aan de Verhulstlaan, is om die re-
den in hout gebouwd.

Het Bussums Historisch Tijdschrift, 
dat nu beschikbaar is, is geheel 
gewijd aan het Brediuskwartier. 
Kees Henselmans laat aan de 
hand van een aantal kaarten zien 
hoe het gebied zich vanaf halver-
wege de 19de eeuw heeft ontwik-
keld en hoe je de sporen daarvan 
nog steeds in het Brediuskwartier 
terugvindt. Jenika van der Torren 
laat haar licht schijnen over het 
ontwerp van de wijk, van de hand 
van landschapsarchitect Dirk Ter-
steeg. Chris Leenders schrijft over 
het zand dat met behulp van een 
tijdelijk smalspoorbaantje vanuit 
Oud Bussem werd aangevoerd 
om het eerder afgegraven terrein 

weer wat op te hogen voor wo-
ningbouw. En over het Reichsbor-
dell aan de Brediusweg. Iny Hoog-
endijk inventariseert de rijks- en 
gemeentemonumenten in het 
Brediuskwartier. Ook de bombar-
dementen op Jan Tabak en Hotel 
Bosch van Bredius in maart 1945 
komen aan de orde. En er is een 
aan het Brediuskwartier geli-
eerde cold case van de hand van 
onze misdaadverslaggever Robert 
Vreugdenhil.

Meer weten? Zie het tijdschrift en 
www.vriendenvanhetbredius.nl.

Nol Verhagen

Een eeuw Brediuskwartier 

Het smalspoortreintje met zand voor het Brediuskwartier.
Ensemble van drie woningen aan de Burgemeester s’Jacoblaan, rijksmonu-
ment.

BUSSUM Ze hadden ruim tien 
jaar een eigen restaurant in 
Amsterdam, maar hun grootste
droom was toch een horecacon-
cept in Bussum. Het dorp waar 
Claudia en Lourens van den Berg 
zijn geboren en getogen. Inmid-
dels zijn ze de trotse eigenaren 
van Brink’s en hebben ze begin 
april de deuren geopend.

twee jaar stond het pand aan de
Brinklaan leeg en het was het 
echtpaar een doorn in het oog. Ze 
hadden namelijk altijd al een zwak 
voor deze plek. Een beetje een gek 
pand, maar met veel mogelijkhe-
den en een groot terras. Het past 
hen als een handschoen en ze kun-
nen er al hun dromen realiseren. 
Overdag kun je er terecht voor een 
stukje taart met koffie en thee of
een lunch en ‘s avonds is het res-
taurant geopend. En de bovenste
etage is ook de perfecte plek voor
een feestje of zakelijk event. Maar 
de grootste verrassing is toch wel 
de wijnbar die ook een plekje
krijgt.

Een unieke plek
Claudia en Lourens zijn ervan 
overtuigd dat ze met al deze in-
grediënten iets unieks bieden voor
Bussum en omgeving. “We waren 
zo verbaasd dat er niets meer ge-
beurde met het pand”, reageert 
Claudia. “Het ligt op een unieke
locatie en heeft bovendien nog een
groot buitenterras.” Vooral dat laat-

de enthousiaste eigenaren willen
zowel binnen als buiten een dorps 
gevoel creëren. De keuken is Frans 
georiënteerd, met galettes, salades
en croque monsieur en ook de di-
nerkaart belooft veel. “Alles wordt
vers en met liefde gemaakt”, aldus 
Lourens. Voor de wijnkaart maken 
ze overigens wel een uitzondering: 
daar staan wijnen uit verschillen-
de Europese landen op.

Ze stralen veel enthousiasme en 
passie uit, zijn gewend om samen 
de schouders eronder te zetten en 
hebben zo hun eigen ideeën over 
de invulling van de buitenruimte.
Die kan en moet sfeervoller vinden 
ze. Met de gemeente is al veelvul-
dig contact geweest en ze hopen 
dat die een beetje mee wil denken. 
Al wegdromend schetsen ze een 
Frans aandoend tafereel. Een jeu-
de-boules baan, lindebomen en 
her en der een bankje. De taartjes 

die je in de lunchroom kunt eten 
en overigens ook kunt bestellen 
om mee te nemen komen van de
Amsterdamse lunchroom en Ame-
rican Backery ‘de drie Graefjes’. 
“Hun Amerikaanse taarten zijn 

ten nergens anders te krijgen zijn 
en dat de eigenaren voor hen een 
uitzondering hebben gemaakt. 
“We kennen ze uit Amsterdam en 
in die tijd is er een vriendschap
ontstaan.”
Die gunfactor past ook bij hun ei-

ten.” Ze zeggen zelf geen concept-
denkers te zijn maar met de sfeer 
en gastvrijheid die ze uitstralen en 
eigenzinnige kaart die ze voeren 
hebben ze wel een geheel eigen 
stijl. En die voeren ze overal in 
door. Vanaf het terras, de aankle-

met een vast team van personeel, 
mensen die het leuk vinden om in 
de horeca te werken.

�Brink’s is zes dagen in de week

¢

Leden van de Historische kring Bus-
sum krijgen dit themanummer deze 
week in de bus. Het is ook te koop 
bij Los en Bruna.


