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Uit de Historie van Bussum en omgeving

Uit de Bussumse Historie 13 april 2016

In Bussum is er waarschijnlijk 
geen ander pand waarover zo-
veel is gefluisterd als over To-
renlaan 1. Het is een villa met 
een zeer geschakeerd prosti-
tutieverleden. Decennialang 
waren er sexclubs gevestigd 
met namen als “Les Cheveaux”, 
“Club Passion”, “Club Esmee” 
en “The Standing”. Het bordeel 
stond ook wel bekend als “Casa 
del Amor”, ofwel Huis der Lief-
de. 

Volgens een buurtbewoner ging 
’t er door de week redelijk rustig 
aan toe. Maar in weekends, voor-

al als er een parenclub actief was, 
stonden her en der auto’s op de 
stoep geparkeerd. Er was weinig 
parkeergelegenheid, en daarom 
stonden er dan ook veel auto’s 
om de hoek op de Laarderweg. De 
eigenaresse van een van de clubs 
noemde in een krantenartikel 
haar klantenkring gevarieerd. 
Zowel Jan-met-de-Pet als artsen 
en advocaten zochten er hun ge-
rief. Ongetwijfeld kwamen er ook 
tv-medewerkers op het bordeel 
af. De Irene- en de Vitusstudio 
waren immers vlakbij.

Torenlaan 1, tegenover Kwikfit en 

het benzinestation aan de Prin-
senstraat, vormt één geheel met 
Prinsenstraat 14, waar jarenlang 

de GG en GD in heeft gezeten, 
met onder andere een kinderarts 
en een schooltandarts. B&W van 
Bussum hadden door de jaren 
heen “gemengde gevoelens” over 
het pand, gebouwd in Zwitserse 
renaissancestijl. Het wilde maar 
niet lukken om het een andere 
bestemming te geven dan een 
sex- bedrijf. Toen het bordeel 

langdurig leeg kwam te staan 
werd sloop overwogen, maar 
daar verzetten omwonenden zich 
tegen. Uiteindelijk werd besloten 
het complex stijlvol te renoveren 
en er starterwoningen van te ma-
ken. Die werden in maart 2015 
feestelijk geopend.

Jan Schippers

Villa Wellust 

Het pand in 2012 tijdens de renovatie. Foto Jaap van Hassel.

Het pand na renovatie in 2016. Foto Klaas Oosterom


