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Huis kopen? Huis verkopen?
- taxaties

- waardebepaling

- voor al uw verzekeringen
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Vorige week voltooide de Bussumse 
gemeenteraad haar besluitenreeks 
over de herinrichting van Het 
Spiegel met een accoord over een 
gedeelte van de Meerweg. Gezocht 
is bij deze herinrichting naar 
een balans tussen de anno 2007 
noodzakelijke verkeerskundige aan-
passingen en het behoud van het 
unieke karakter van het Spiegel.

Een belangrijke ontwikkeling in 
de totstandkoming van de wegen-
structuur van deze Bussumse wijk 
vond rondom de vorige eeuw-
wisseling  plaats. Met de ruil en 
verkoop van gronden kwamen 
de (eerst in particuliere handen 
zijnde) wegen in gemeentelijk 
eigendom. De snel groeiende 
be      bouwing en het toenemend 
ver keer (forensen!) vereisten 

Tekst: Hans Jonker 
Bron: archief Gemeente Bussum en 
fotocollectie Winthorst

ver  harding van een deel der 
zandwegen en een toekomstgericht 
“wegenplan”. Als de Amsterdamse 
koopman Johannes Hulsman aan 
het eind van de negentiende eeuw 
een aantal percelen bouwgrond 

heeft gekocht aan de westkant 
van de Oosterspoorlijn doet hij de 
gemeente een voorstel. Om zijn te 
bouwen villa (“Amalia”) goed te 
kunnen bereiken biedt Hulsman de 
gemeente tegen een zacht prijsje 
een strook grond langs de smalle 
Meerweg aan, op voorwaarde dat 
deze de weg dan verbreedt tot 

acht meter. Een commissie uit 
de gemeenteraad buigt zich over 
het voorstel van de adressant en 
kijkt meteen verder. In december 
1900 adviseren de raadsleden om 
de Meerweg  aan te merken als 
“één der hoofdingangen van den 
Spiegel”. Niet acht maar tien meter 
breed, beveelt de raadscommissie 
daarom aan. 
Het voorstel wordt overgenomen 
en in uitvoering gebracht. 

Zo ontstaan in Het Spiegel meer 
van deze verkeersaders die enige 
structuur bieden in het labyrint 
van de kronkelende voormalige 
zandpaden.
Een eeuw later is niet meer te 
ontkomen aan gedeeltelijke ver-
smalling van de brede lanen als 
snelheidsremmende maatregel.
Weer terug naar de wegbreedte 
die Johannes Hulsman in 1900 
ontoereikend vond.   

Afbeelding boven: advies gemeente-
raadscommissie december 1900.

Afbeelding boven: richting Villa Amalia. Afbeelding rechts: hoek Prins Mauritslaan.

Afbeelding onder: hoek Parklaan.

De voormalige verdedigingslinie Nieuwe 
Hollandse Waterlinie ligt als een lang-
gerekte kralenketting van Muiden tot 
aan de Biesbosch met forten, werken, 
groepsschuilplaatsen, inundatiesluizen 
en inundatiekanalen. Tot voor kort was 
deze Linie min of meer vergeten. Maar 
in de Nota Ruimte werd de Waterlinie 
erkend als een van de twintig Nationale 
Landschappen. Er werd een Project-
bureau Nieuwe Hollandse Waterlinie 
ingesteld, dat er hard aan werkt om 
de Waterlinie economisch, cultureel en 
landschappelijk ook voor de toekomst 
een zinnige functie te geven als her-
kenbare ruimtelijke eenheid.

Bijzondere positie
Bij dit alles neemt Naarden een bij-
zondere positie in, zowel historisch 
als hedendaags. In het artikel in TVE 

over ‘De Nieuwe Hollandse Waterli-
nie – erfgoed in toekomstperspectief’ 
wordt aan deze bijzondere positie van 
Naarden speciale aandacht besteed. De 
Vesting Naarden is in Nederland uniek. 
In overleg met het gemeentebestuur 
is Naarden gekozen tot een nationale 
pleisterplaats voor de Waterlinie, een 
concentratiepunt voor informatie en 
activiteiten. Bij dit artikel sluit de bij-
drage aan van Carlos Scheltema over 
de consolidatie van Fort Uitermeer aan 
de rand van het Naardermeer.

Tergooi
Er staan nog andere interessante stuk-
ken in deze TVE. Zo schrijft prof. Piet 
Leupen een pittige column over de 
stompzinnige naam Tergooi voor de 
gefuseerde ziekenhuizen Hilversum 
en Gooi Noord. Een ander artikel gaat 

over Gijsbrecht van Aemstel, wiens 
familie in onze streken zeer machtig 
was maar door de moord op Floris V 
ten gronde ging. 
Veel verder terug in de geschiedenis 
van het Gooi dan Gijsbrecht en de 
Waterlinie gaat het geologisch verhaal 
van prof. Boekschoten over Gooise 
stenen en de mensen die er heel laat 
in de geschiedenis echt belangstelling 
voor kregen. Verder wordt er geschre-
ven over de Polder Dorssewaard en over 
het achttiende eeuwse buitenplaats De 
Hooghe Vuursche en haar volière. 

Tussen Vecht & Eem, maartnummer 
2007, is verkrijgbaar bij de boekhan-
del. Het is ook te bestellen bij de pen-
ningmeester van TVE, Plantsoen 14, 
3755 HJ Eemnes (e-mail: administra-
tie@tussenvechteneem.nl ).

Naarden en de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie
Generaal Kraijenhoff , de bevrijder van Naarden in 1813-1814, siert de omslag van de nieuwe 
Tussen Vecht en Eem (TVE). Hij werd in 1814 door Willem I benoemd tot inspecteur-generaal 
der Fortifi caties en in dat zelfde jaar werd zijn plan voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie door 
de politiek geaccepteerd en kon de aanleg daarvan beginnen.

Er wordt gewandeld in en om het Are-
napark in Hilversum, Arena 103. De 
training bestaat uit zes bijeenkomsten 
van anderhalf uur. De data zijn 18, 
25 april, 9, 16, 23 en 30 mei 2007, 
tijd: 10.00–11.30 uur. In deze training 
leert u - onder deskundige begelei-
ding- bewegen op een goede en ver-
antwoorde manier. U leert uw grenzen 
verleggen; uw uithoudingsvermogen 
wordt verbeterd en uw spieren ver-
sterkt. Alles komt aan bod, ook uw 

lichaamshouding en uw lenigheid. Met 
‘Sportief wandelen’ doet u er schepje 
bovenop. Maar wel op uw eigen 
niveau.  De training is bedoeld voor 55 
plussers die op een plezierige manier 
willen werken aan hun gezondheid. Uw 
beloning? Een betere conditie en …
gezelligheid! Voor informatie en aan-
melding kunt u contact opnemen met 
het Cursusbureau via telefoonnummer 
692 44 95 of via www.tgvleden.nl

Sportief wandelen 
voor 55 +
Woensdag 18 april start Thuiszorg Gooi en Vechtstreek, in sa-
menwerking met de Gooise Atletiek Club Hilversum, de trai-
ning “Sportief wandelen voor 55 plussers”.

Bankhoezen vuil!!!
www.tempocleaning.nl

035 694 62 49


