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“Van den Vaartweg af, tusschen 
hoog geboomte door strekt 
zich de Bussummergrintweg 
uit, die rechtstreeks voert naar 
het hart de gemeente Bussum”. 
Een citaat uit het boek ‘Wande-
lingen door Gooi- en Eemland 
en Omstreken’ door prof. J.A. 
de Rijk e.a.. De Rijk (1831-1897) 
was erfgooier, priester/theoloog 
en filosoof. Hij publiceerde zijn 
wandelingen als feuilleton in de 
Gooi&Eemlander. Deze krant gaf 
ze in 1905, bijgewerkt en aange-
vuld, uit als boek.

En inderdaad, als je op oude en 
nieuwe kaarten kijkt, dan is er een 
bijna rechte lijn (zuid/noord) vanaf 
de Hilversumse Vaartweg naar de 
Brink in Bussum. Ruim 6 km. En 
van de Brink naar de Vesting Naar-
den komt daar nog eens ruim 2 km 
bij.
Die oude Bussumergrintweg  (die 
ook wel met mm en als ‘grind’ 

geschreven wordt) is nog maar 
fragmentarisch te herkennen. Het 
eerste deel in Hilversum is nu de 
Schuttersweg. Vanaf het kruispunt 
met de ’s-Gravelandseweg, Quatre 
Bras, heet de weg Bussumergrint-
weg. Een druk stukje ringweg, dat 
wandelend of met de fiets aan de 
hand, slechts met moeite in de 
bocht overgestoken kan worden. 
Daarna sta je plotseling op de 
Grintweg in de rustige villawijk 
Trompenberg. De weg loopt langs 
het Melkhuisje. Bekend geworden 
als tennispark, maar begonnen 
als rustplek voor reizigers tussen 
Hilversum en Bussum. Dan komt 
het kaarsrechte stuk langs het 
Spanderswoud en de Kamphoeve, 
omzoomd met beuken. Het lang-
ste stuk is gemeente Hilversum, 
het laatste stuk gemeente Gooise 
Meren. De weg komt uit op de 
Naarderweg. Het stuk tussen de 
driesprong Leidse bosje en de af-
slag ter hoogte van de watertoren 

heet nog steeds Bussumergrint-
weg. Door spoor en viaduct is de 
oorspronkelijke weg niet meer te 
zien, maar het stukje weg langs 
het westelijk perron van station 
Bussum Zuid en het Bastionhotel 
naar de toegang van de Oude RK 
begraafplaats is ook omzoomd door 
oude beuken. Vóórdat de spoorlijn 
werd aangelegd in 1874 liep de weg 
door als Brinklaan. De onlogische 
plek van de ‘Oude RK’ nú is beter 
te begrijpen als je de situatie in het 

stichtingsjaar 1822 kent. Toen lag 
de St.Vitus begraafplaats aan de 
‘Grintweg naar Hilversum’, 600 me-
ter verwijderd van de St. Vituskerk.
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Bussumergrintweg

De Bussumergrintweg wit ingetekend op de groeikaart uit 1900 van de Stedebouwkundige Dienst van de gemeente Hilversum. 

De Bussumergrintweg omstreeks 1912 langs de spoorlijn ter hoogte van waar later station Bussum Zuid zou komen.


