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Nieuw in Bussum: Lunchroom 
Voor een kopje koffie of thee, heerlijke lunchgerechten en borrelhapjes

In 1866 werd een staatscommissie 
ingesteld om een betere bescher-
ming van de vesting Naarden te 
bestuderen. De vijand kon de ves-
ting te dicht naderen!

In het rapport uit 1867 werd geop-
perd om een kring van forten rond 
Bussum te leggen. De bezetting 
van die forten zou de vijand zoveel 
oponthoud kunnen bezorgen, dat 
een terugtrekkend Nederlands le-
ger zich in of via Naarden kon te-
rugtrekken. Het plan heette het 
‘Offensief voor Naarden’. Al een 
jaar later was het ontwerp klaar 

en werd het werk aanbesteed en 
gegund voor f 70.100,-. Het geheel 
bestond uit een hoofdwerk in de 
Bussumer Eng met een rechter-
vleugelwerk bij de Bussumergrint-
weg en een linkervleugelwerk bij 
de Gooische Boer.

Om het hoofdwerk te kunnen 
aanleggen werd het voorterrein 
naar de Voormeulenweg toe circa 
twee meter afgegraven en het 
zand voor de aardewerken ge-
bruikt. Het hoofdwerk kreeg een 
veelhoekig model met een droge 
gracht. In de gracht kwam een 

muur van 55 centimeter dik en 2,5 
meter hoog, voorzien van schiet-
sleuven.

De muur werd voorzien van uit-
bouwen. De verdedigers konden 
ongezien de muur bereiken via 
uitgangen aan het einde van een 
poterne (overwelfde gang) De po-
terne werd onder het aardewerk 
beschermd door muren tot zo’n 
1,5 meter dik. Voor soldaten en 
onderofficieren waren in de vleu-
gels bomvrije ruimten gebouwd. 
Het hoogste punt van het werk, 
‘de vuurlijn’, ligt 16 meter boven 
het Amsterdams Peil, dat wil zeg-
gen 7,5 meter boven het terrein.

Op 1 mei 1870 was het ‘Offensief 
voor Naarden’ gereed en werd het 
opgeleverd. Om het systeem naar 
het zuidwesten te verbeteren be-
gon men in 1877 aan twee aanvul-
lende werken, de batterijen ‘Voor-
uit Bussum’ (bij de later zandzee) 
en ‘Aan den Koedijk’. Op 1 mei 

1879 waren ook deze batterijen 
gereed. Om de cirkel rond te ma-
ken werd aan de Karnemelksloot 
een ronde schans aangelegd tus-
sen dit werk en de forten aan de 
Karnemelksloot. In tijd van oorlog 
kon hierop een geschutsopstelling 
gemaakt worden. Deze schans 
was met een natte gracht omge-
ven en kreeg al snel de naam ‘het 
Pannekoekfort’.

Gemakshalve werden de wer-
ken van nummers voorzien. Het 
hoofdwerk van het Offensief 
voor Naarden kreeg nummer vier, 

vandaar Werk IV. Alleen werk IV 
bestaat nog en is prachtig geres-
taureerd. Het bevindt zich achter 
!Spant. Werk I ‘Aan den Koedijk’ is 
gereconstrueerd en nu te vinden
daar waar de Hilversumse Meent-
weg de Koedijk nadert. Ook het
Pannekoekfort is gereconstrueerd
en ligt in de weide van Laegisch-
kamp.
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Verdedigingswerken rond Bussum (I)

De muur van Werk IV in de droge gracht

De werken rond Bussum met de zones er omheen waar bouwbeper-
kingen waren (verboden kringen)

lekkere lunch met vele dagverse 
producten.”
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