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 De bijzondere conceptstore
Het Hoofdkantoor bestaat vijf jaar   

 Heerlijk om hier rond te kijken tussen de designlampen en woonaccessoires   

100 jaar Brediuskwartier

 BUSSUM Het Hoofdkantoor be-
staat vijf jaar en is uitgegroeid 
tot een begrip in ‘t Gooi.

    “Als lichtontwerpster werkte ik 
vanuit huis aan particuliere en za-
kelijke lichtopdrachten. Ik wilde 
mijn werkzaamheden verder uit-
breiden en daarbij paste een ander 
concept”, vertelt eigenaresse An-
gèle Duijnstee. “Vijf jaar geleden 
ben ik in dit karakteristieke pand 
Het Hoofdkantoor begonnen. Ons 
assortiment is vooral gericht op 
verlichting, maar we verkopen ook 
de laatste trends op het gebied van 
woonaccessoires, banken, eetka-
merstoelen en tafels. Ook aparte 
cadeaus, sieraden, plaids, schaal-
tjes, vazen, leesbrillen en kaarten. 
Klanten vertellen mij regelmatig 
dat ze het fijn vinden om rond te 
kijken en inspiratie op te doen. 
Er is voor iedereen wel iets leuks 
te vinden.” Als je klaar bent met 
shoppen, kun je ontspannen in de 
coffeecorner of op het terras. “Hier 
spreken mensen, ook zakelijk, met 
elkaar af of lezen de krant. Een 
uniek concept in een mooie en 
inspirerende omgeving. Niet voor 
niets een begrip in ‘t Gooi.”

    “In de afgelopen vijf jaar is het 
aantal lichtadviesopdrachten flink 
toegenomen en in de winkel is de 
verlichtingscollectie ook groter 

geworden. Om een klant goed te 
kunnen adviseren, kom ik bij voor-
keur op de locatie kijken. Mensen 
ervaren verlichting als een van de 
lastigste aspecten in de inrichting 
omdat het zeer bepalend is voor 
de sfeer. Met mijn professionele 
lichtopleidingen en jarenlange 
ervaring kan ik in ieder project 
meedenken. Ons assortiment is 
uitgebreider dan de lampen in de 
winkel. Ik kan alles leveren op het 
gebied van verlichting, daarom is 
persoonlijke aandacht en goed ad-
vies belangrijk.” Angèle geeft ook 
lichtadvies aan bedrijven, vaak in 
samenwerking met (interieur)ar-
chitecten. “Zo heb ik de verlichting 
gedaan van het nieuwe clubhuis 
van de Hilversumsche Golfclub.” 
In Het Hoofdkantoor zijn ook tien 

flexwerkplekken en twee verga-
derruimtes. “We hebben een vaste 
klantenkring voor de flexwerk-
plekken, je merkt dat dit steeds po-
pulairder wordt. De vergaderruim-
tes worden vaak gebruikt voor 
coachinggesprekken en je kunt de 

ruimtes zelfs per kwartier huren.”

    “De afgelopen vijf jaar waren in-
tensief en enerverend. Samen met 
mijn fijne team heb ik Het Hoofd-
kantoor in Bussum én omstreken 
op de kaart gezet. Ik ben van plan 
nog jaren door te gaan, want het 

werk is dankbaar, met veel afwis-
seling. Het ene moment ben ik in 
gesprek over verlichting voor de 
kantine van Bol.com en daarna 
adviseer ik over de stoffering van 
eetkamerstoelen. Natuurlijk hoort 
een bezoek aan de internationale 
design- en lichtbeurzen ook tot 

mijn werkzaamheden. Op de hoog-
te blijven van de laatste ontwikke-
lingen is belangrijk.”

     Het Hoofdkantoor, Herenstraat 
24, Bussum, 035-760 28 10. Meer 
informatie staat op www.hethoofd-
kantoorbussum.nl.

 Een uniek concept in een 

mooie en inspirerende 

omgeving   
  Angèle Duijnstee is trots op het 5-jarig bestaan van Het Hoofdkantoor.    Foto: Bastiaan Miché   
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De Vereniging Vrienden van het 
Bredius viert het hele jaar feest. 
In het weekend van 14 en 15 sep-
tember staan er verschillende 
festiviteiten op het programma. 
Zie de website 
www.vriendenvanhetbredius.nl. 

Nol Verhagen van de Historische 
Kring Bussum verzorgt op 6 sep-
tember om 10.00 uur een lezing 
over ‘100 jaar Brediuskwartier’. 
Kom daarvoor naar de Openba-
re Bibliotheek van Bussum. De 
toegang is gratis.

Hoewel het Brediuskwartier met 
zijn 100 jaar een relatief jonge 
wijk is, is zijn ontstaansgeschie-
denis nauw verweven met die 
van het dorp Bussum. De wijk 
is immers gebouwd op een deel 
van de oude Naarder- en Bussu-
mereng, het akkergebied dat bij 
het nietige dorpje Bussum van 
vóór 1874 hoorde. Aanvankelijk 
lag dat dorpje ten oosten van 
de eng, op de plaats waar we 
nu nog de hofstede Oud-Bussem 
aantreffen, die niet voor niets 
die naam draagt. Later, vanaf het 

jaar 1500, verhuisden de boeren 
naar de lager gelegen plek ten 
westen van de eng. Er wordt dan 
ook wel gesproken van Hoog-
Bussum en Laag-Bussum. Toen 
Bussum na de aanleg van de 
spoorweg, onstuimig begon te 
groeien, werden de ontwikkel-

mogelijkheden van het gebied 
ernstig belemmerd doordat het 
onderdeel was van het schoots-
veld van de vesting Naarden. 
Daarom werd eerst het Spiegel 
ontwikkeld en vervolgens het 
Prins Hendrikpark. Toen was 
Bussum in feite af, want ten zui-
den van de Huizerweg kon niet 
gebouwd worden, eerst omdat 
het gebied bij Hilversum hoorde 
en vervolgens omdat ook daar 
vestingwerken (waaronder Werk 
IV) zich deed gelden.

Men kan zich voorstellen dat de 
gemeente Bussum reikhalzend 
uitzag naar het intrekken van 
de Vestingwet, waardoor zowel 
het Brediuskwartier (dat toen 
natuurlijk nog niet zo heette) als 
Bussum-Zuid voor woningbouw 
beschikbaar kwam. De besluit-
vorming rond de inrichting van 
de nieuwe woonwijk had nog 
heel wat voeten in de aarde. 
Daarbij speelden onder meer de 
zanderijsloten een rol, die in het 
schootsveld van de vesting wa-
ren gegraven. Ook een van onze 
lokale helden, architect K.P.C. de 
Bazel, gooide nog wat roet in 
het eten. Dat en meer tijdens de 
lezing van 6 september.

Bent u nog geen lid van de Histo-
rische Kring Bussum? Bezoek dan 
op 7 september onze stand op 
Bussum Cultureel en meld u aan. 
U krijgt dan de beide dit jaar nog 
te verschijnen nummers van Bus-
sums Historisch Tijdschrift gratis. 
Het eerste behandelt ‘Plekken 
van Plezier in Bussum’ en het 
tweede is gewijd aan Sport in 
Bussum: van kegelen tot rugby.

Nol Verhagen

Stratenplan Brediuskwartier 1929

Kaart van Naarden en omgeving 
1843


