
Uit de historie van Naarden en Muiden

Uit de Bussumse Historie 4 mei 2016

Voor één keer “Uit de historie 
van Naarden en Muiden”. Want 
het Bussums Historisch Tijd-
schrift, dat net is uitgekomen, 
is gewijd aan de plaatsen, die 
samen met Bussum, de gemeen-
te Gooise Meren vormen. De bij-
zondere voorkant valt op: een 
topografische kaart (van om-
streeks 1850) waarop Muiden, 
Muiderberg en delen van Naar-
den en Bussum zijn afgebeeld.

Ayla Blüm van de Historische 
Kring Stad Muiden verhaalt in 
dit nummer  over het Tol-oproer 
in Muiden in 1928 met als aan-
stichter Floris Vos, de eigenaar 
van modelboerderij Oud Bussem. 
Zij verhaalt ook over het ernstige 
incident dat op 5 september 1933 
in het gemeentehuis van Mui-
den plaatsvindt. Een boze burger 
maakt na de raadsvergadering 
amok: een dode en een zwaarge-
wonde. Haar derde artikel gaat 
over de historie van de Kruitfa-
briek Muiden.

Gemeentearchivaris Anne Mede-
ma zet Naarden in de kijker. Hij 
beschrijft het oudste document 
in het archief: een acte uit 1355 
op perkament. De acte behandelt 
de stadsrechten van Naarden. Zijn 
tweede artikel gaat over begraaf-
plaatsen en in het bijzonder over 
begraafplaats Nieuw-Valkeveen 
van de Naardense tuinarchitect 
Dirk Tersteeg. Zijn derde artikel 

betreft de in 1927 jong overleden 
Naardense musicus Johan Scho-
onderbeek. Hij richtte in 1921 de 
Nederlandsche Bachvereeniging 
op en leidde in 1922 voor de eer-
ste keer de Matthäuspassion in de 
Groote Kerk van Naarden. 

Het tijdschrift begint met het noe-
men van activiteiten hoe je de his-
torie van Gooise Meren kunt leren
kennen: tijdens een gegidste bus-
tocht, via een fietsen wandelrou-
te, door een lezing/presentatie, op 
een reizende tentoonstelling en 
door lesmateriaal. Klaas Oosterom 
vermeldt alle relevante gegevens. 
Op de laatste pagina noemt hij 
boeken over de historie van Oud 
Naarden, de Vesting Naarden, 
Muiderberg en Muiden.

Klaas Oosterom

Het Bussums Historisch Tijd-
schrift komt gratis bij leden en is 
voor € 7,50 te koop bij de HK Bus-
sum, HK Stad Muiden, boekhan-
del Los en Bruna. 
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Langs historische 
plaatsen in 
Gooise Meren

Bussum, Naarden, Muiderberg en Muiden vormen 
vanaf 2016 de gemeente Gooise Meren. Deze fiets-
tocht, die ook gewandeld kan worden, leidt in Gooise 
Meren langs plaatsen met een geschiedenis. Van 
Middeleeuwen (Muiderslot) tot 21e eeuw (station 
Naarden-Bussum). 

Je kunt de tocht overal beginnen, eindigen of onder-
breken. Voor Bussum, Naarden, Muiderberg en  
Muiden zijn plaatsen aangegeven die met openbaar 
vervoer, fiets of auto als begin- en eindpunt geschikt 
zijn. De beschrijving begint in Bussum.

Tussen Middeleeuwen 
en 21e Eeuw

Van Muiderberg naar Muiden (10 km)

• Brink
Wilhelminaboom, Heinze monument

• ñ Dorpsstraat Badlaan ï Zeeweg
strand en uitzicht op Ymeer; Muiderberg is een stuw
walopduiking in het veen met zand, grint, leem 

• ï Flevolaan ð Brink
beeld Liudger (742809), missionaris, in tuin van Boskapel 
bij Floriskei

• ñð Kerkpad 
Kerkaanzee, 15e eeuw
[13] kerkaanzee, Muiderberg

• terug ð en volg Dijkweg en Noordpolderdijk over ruim 
4 km

zicht op Muiderslot en 
[14] Vesting Muiden 

• ð Ton Kootsingel 
Muizenfort 1874 en Kazerne; onderdelen Stelling van 
Amsterdam
[15] Muiderslot, oorspronkelijk uit 13e eeuw 

• ï Herengracht 
boottocht naar Pampus mogelijk (3 km) 
deel Stelling van Amsterdam, jachthaven, zeesluis
[16] Vecht met Groote Zeesluis en beer (waterkering)

• ð brug over (was tol tot 1928)
• Amsterdamsestraat ïWeesperweg ðMaxisweg 

(P en bus)

Van Muiden naar Bussum (14 km)

• terug: Weesperweg ð Amsterdamsestraat ï Zeestraat
[17] uitzicht bij Westbatterij 1851

• terug ï, na de brug bij de Groote Zeesluis ð Herengracht 
RK Heilige Nicolaaskerk, waterstaatskerk 1821

• ï Kerkstraat 
Grote of Sint Nicolaaskerk uit 1400 met 
tufstenen toren uit 1150

• ï Kloosterstraat ð Naarderstraat
• Richting Naarden, Zuidpolderweg langs Naardertrekvaart

betonnen schuilplaatsen jaren ’30 in weilanden
• bij Hakkelaarsbrug ð De Goog, viaduct over A1 De Goog 

[18] Molen de Onrust (1809) bij Naardermeer
• ï en volg Meerkade en Overscheenseweg over 5 km langs 

Naardermeer
[19] Naardermeer, natuurmonument, tevergeefs 
drooggelegd in 1883
Stadzigt van Natuurmonumenten (koffie)

• Voormeer ñ Gr W de Oudelaan ð Kon.Wilhelminalaan 
C. v.d. Lindenlaan ï Verl Fortlaan ð Santmannlaan 

[20] Houten huizen in verboden kring van 
Karnemelkslootforten.

• ñ Floralaan Gudelalaan ð Koningslaan ï Beerensteinerlaan
links Kom van Biegel

• ð Nieuwe Hilversumseweg
Majellakapel/NPB

• ð Iepenlaan ð TOP/Zandzee

© Stichting Tussen Vecht en Eem 2016
www.tussenvechteneem.nl

Deze fietsroute werd mede mogelijk 
gemaakt door een subsidie van de 
drie fusiegemeenten, per 1 januari 
2016 de gemeente Gooise Meren.

Vormgeving: CSO Marketing Communicatie Almere · www.csomc.nl 
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