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De Werkgroep Architectuur houdt z:-ch bezig met architectuuronderzoek, en
wil inventarisatie en documentatie van de Jongere Bouwkunst in Bussum sti-
muleren.

Hierbij loopt Bussum niet voorop ! Andere gemeenten in de regio zoals Laren,
Baarn, Hilversum en Blaricum hebben hun waardevoll-e architectuur gefotogra-
feerd en beschreven, en in boek- of pocketvorm uitgegeven. Deze uitgaven
betekenen voor de inwoners buitengewoon interessante 1ectuur en ze zijn te-
vens een uit.stekende bron om meer inzicht te verwerven in de bebouwing van
de eigen gemeenLe.

Vanzelfsprekend is dit niet de enige reden waarom een qemeente tot archi-
tectuuronderzoek overgaat. Het in Baarn uitgevoerde onderzoek had als
doelstellinq z tthet onderbor,Ltsen Dan het gemeenteLijk beLeíd op het ter,-
y,ein Dan de v,uimtelijke ordening (bestemmíngspLannen) en de monumentenzorg
ín de uítgebreide zín uan het uoord",

Jgrgers-9e s!!s!e!-!1929:1219)
Bussum was een agrarisch dorp tot in 1874 de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort
werd geopend. Hierdoor werd het Gooi t'ontsfoten". Bussum was een forensen-
dorp en veel Amsterdammers hebben van toen af aan het Gooi als recreatie-
gebied benut.

De eerste villabouw vond plaats in de kom van het dorp. later werd het Spie-
ge1 een qelÍefd terrein. De bebouwing van Bussum valt grotendeel-s binnen de
periode van de Jongere Bouxkunst en ofschoon vill-abouw er een belangrijk
deel van uitmaakt, zijn er ook andere zaken die aandacht -en mogelijk be-
scherming- verdienen. Te denken valt aan het door de architect De Bazef
aIs arbeiderswoningen gebouwde woningenkomplex tussen Huizerweg, Voormeu-
lenweg en De Bazel-straat. Te denken valt ook aan karakteristiek 'straat-
meubilairr zoaLs straatl-antaarns, zitbanken (soms tevens gedenkteken),en
hekken.

ln Bussum is al veel verdwenen, waaraan wij slechts met spijt kunnen terugden-
ken. Hoe zou de Nieuwe Brink er anno 1985 uiLzien a1s het oude Raadhuis,
gebouwd in 1885, behouden was gebleven?

Inventarisatie
Inventarisatie is een mogelijkheid om de Jongere Bouwkunst in Bussum uit de
gevarenzone te halen, en het kan de eerste st.ap zijn op de weg naar een mo-
numentenbeleid.
Niet alle gebouwen van Bussum hoeven ge"inventariseerd te worden. Een sefec-
tie vooraf is een eerste vereiste. Hoe komt zorn selectie nu tot stand en
met welke voorwaarden moet rekening worden gehouden.
Bussum heeft een historische groei doorgemaakt en van daaruit bezien kan de
gemeente in deelgebieden worden opgesplitst. Daarna zijn binnen het deelge-
bied bij de keuze van het object een aanta.l- factoren van belang. fen gebouw
kan bv. stedebouwkundig of architectonisch belangrijk zijn. Ook is de gaaf-
heid een goed criterium en moet de zeldzaamheidswaarde bekeken worden.
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De inventarisatiekaart

0m de bijzonderheden van het geselecteerde gebouw ovr
kaart gebruikt worden. Een ontwerp voor zorn kaart
Afs voorbeeld hebben we het Stationsqebouw Naarden-l

Na de kaart (voor- en achterzijde) volqt noq een toeJ

INVENTARISATITKAART Ivoorzijde]

Adres :

Deelgebied :

Kad. aand. :

Naam :

Huidige bestem.:

0orspr. bestem.:

Stationsweg 3
Station + omgeving

Sectie F No 824

Stati-on Naarden-Bussum

Station
Stati.on

Archj-tect : H.G.J. SchellinC (1BBB-1978)

Opdrachtgever: Ned.Spoorwegen, Utrecht
: 1926-1928

: Stationsgebouw i Kopstation

: het rrNieuwe Bouwenil

B ouwj aar

Bouwtype

B ouwstij I
Beschri-jving : Het station is opgetrokken uit

baksteen op langgerekte asymmetrische
plattegrond. Kubusvormige verspringen-
bouwvolumes van verschillende hoog-
tes met platte daken. Accent op hoofd-
ingang door opvallend glas-in-lood
raam in bijzonder metselverband.
Siermetselwerk op muurvlakken en
langs randen.

Motivering: Belangrijk werk binnen

oeuvre van spoorwegarch. Schelling.
Beeldbepalend. Belangrijk gebouw in
historie van Bussum.



zichtelijk te kunnen rubriceren kan een inventarisatie
voor en achterzijde) ziet u hieronder afgebeeld.
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Negatief nr.:
Datum opname: 14-9-'85 B.Bal

Naam invent. : Renkema/Ypna

Bouwmassa

Detaillering
Opmerkingen

Ruimtel. bontext:

Histor. context :

Gegevens tsWT

Literatuur

l-972 verbouwing stationshal
1974 ni.euwe luifel + NS embleem

niet verstoord

Interieur: wanden bekleed met
vn1. geel--geglazuurde baksteen.
glas-in-lood ramen in primaire
kleuren met strakke indeling.
Perrongebouwen: wachtkamer,
gebouw staionschef, transforma-
torhuisj e
door latere bebouwing van sta-
tionsplein is het oorspronke-
lijke totaal overzicht van het
stationsgebouw verstoord.
bouw lste station: l-873
bouw noodstation: l-917
tevens halte Gooise Stoomtram-
Mij : 1881 -1947
Gemeente archief, map no.J-09

Roomers,H. De spoorwegarchi-
tectuur in Nederland 1841-1938,
p.24L
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Het Station Naarden-Bussum is om een
aantal redenen van grote betekenis
voor de gemeente Bussum :

1. architectuur-historisch befanq

Binnen de spoorweg-architectuur is
het gebouw een belangrijk voorbeeld
van een stationsgebouw uit kubusvor-
mige bouwvol-umes van spoorwegarchi-
tect Schelling, Het eerste gebouw van
een dergelijk ontwerp bouwde hij in | 23
te Sittard.
2 beeldbepalend belanq

Het station is voor de omgeving beeld-
bepalend. De situatie, zoal-s die op
de oorspronkelijke plattegrond van het
stationsplein in 1926 is geschetst, is
sindsdien nauwelijks veranderd. Afleen
de fatere bebouwing aan de linkerzijde
van het plein belemmert tegenwoordig
het totale zicht op het gebouw.

3 gaafheid

fnige kl"eine veranderinqen hebben plaats-
vonden, over het algemeen is hel gebouw
nog in de oorspronkelijke staat.
4 historisch belang

De aanleg van de spoorlijn in 1874 en de achtereenvolgens ge-
bouwde stations hebben een belangrijke functie gehad in de geo-
grafische, sociale en economische ontwikkeling van de gemeente
Bussum.

Conclusie

Met het Stationsgebouw Bussum als voorbeeld hebben wij willen
aantonen, dat met het systematisch verzamel-en van gegevens
meer inzicht. in het gebouw wordt verkregen.
Dit inzicht kan weer gebruikt worden bij het behoud van waarde-
volle objecten.
Bij inventarisatie op grotere schaal-
pas blijken hoeveeL waardevol-s Bussum

0kt.ober 1985 H. Renkema

C. Ypma

en publicatie hiervan zal"
in huis heeft.
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Het conité oud MuideTbelg heeft besloten, de inzend.termljnvan.. t jubileumjaar uitgeschreven wed.-strijd, tê verlengen tot ,l! november ,199r.
Niet alleen dat de slechte weersomstand.ighed.en van d.e zo-
mermaanden voor fotoliefhebbers teleurstétlend.e resultatenh.e.ef! ppgelevgrd, maar het verlangen, ook d.e herfst met
-zUn- bekende kleurenpracht erbij te-beirekken heeft tot d.itbesluit geleid.
Regleqenten zijn nog verkrijgbaar bij het secretariaat, waarderhalve tot '11 november trét weasÈrgamateriaal kan word.eningeleverd. Het adres is: Brink 56: 'Mi-d.gaard.,,

MUIDERBERG


