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Woonwagen wel en wee
Het woonwagenkamp aan de Laarderweg
Cathrien van de Ree
In maart 1934 kwam het nieuwe woonwagenkamp aan het eind van de Laarderweg gereed.
Het oude terrein aan het eind van de Nieuwe Hilversumseweg werd vanaf die tijd niet meer als
woonwagenkamp gebruikt. Het verhaal van dit kamp is deels ook het verhaal van het landelijke
woonwagenbeleid.

Aan de rand van Bussum
Het nieuwe terrein lag tussen de Laarderweg en
GHVSRRUOLMQRQJHYHHUZDDUQXGH,PNHUZHJHQGH
Bijenschans liggen. Vanaf het woonwagenkamp
OLHS GH ]DQGZHJ ]XLGZDDUWV GH KHL RS RRLW GH
Doodweg op Laren.
Op het terrein hadden vanaf 1920 noodZRQLQJHQ JHVWDDQ +HW ZHUG 'H .DDS JHQRHPG
waarschijnlijk vanwege de afgelegen plek. Naast
foto’s van de houten optrekjes is ook een getekend
plattegrondje van de huisjes bewaard gebleven:
HHQNDPHUHHQNHXNHQZFHQWZHHVODDSKRNMHV
Deze woningen zijn in 1933 op twee na in brand
JHVWRNHQ RPGDW ]H ZHPHOGHQ YDQ GH ZDQGOXLV
Toen was er plaats voor de woonwagens.
Grondeigenaren aan de Laarderweg waren daar
niet blij mee. Ze richtten in oktober 1933 een
adres aan de koningin om vestiging van het kamp
te verhinderen. Op 30 november 1933 lieten
B &W van Bussum weten dat niet meer hinder
te verwachten was dan van de noodwoningen:
“immers de bevolking verschilt niet in mentaliteit
en karakter van de woonwagenbewoners.”
Het Bussumse beleid past in de landelijke trend
van die tijd. Vanaf 1918 was er een woonwagenZHWGLHGHSUREOHPDWLHNYDQODQGORSHULMEHGHODULM
woonwagens en woonboten moest regelen.
In de jaren dertig gaven gemeenten en provincies
steeds meer uitvoering aan dit beleid door
middel van het aanwijzen van kampen.
Woonwagenbewoners werden weliswaar niet
meer onmiddellijk verwijderd van de plek waar
]LM QHHUVWUHNHQ PDDU KHW EHOHLG ZDV WRFK RQW
moedigen en streng reguleren. De kampen werden
vaak aan de rand van de bebouwing geplaatst.
Opmerkelijk genoeg is het Bussumse kamp ook
niet op oude kaarten ingetekend.

YHUKXLVGHQ+HWNDPSKDGHHQRSSHUYODNYDQ
vierkante meter met een gevlochten hekwerk. “Het
geheele kamp is keurig bestraat.” Ook was sprake
van 4 grote booglampen voor de verlichting en
van grote ketels waarin het vuilnis geworpen kon
worden. Bij elke staanplaats was een box van
[PHWHU'DDUQDDVWKDGGHJHPHHQWHZDVOLMQHQ
laten spannen. Het kamp had ook een paardenstal
YRRUSDDUGHQ3DVQDGHYHUKXL]LQJRSDSULO
kwamen de metselwerken aan de toiletgelegenheid
klaar. De oude toiletgelegenheid met zijn zware
EHWRQQHQ RYHUNDSSLQJ WRWDDO  NJ ]ZDDU
was meeverhuisd!

Woonwagen-liefdewerk
In januari van dat jaar was men ook begonnen
met “een verenigingsgebouw voor woonwagenliefdewerk op het terrein. De eerwaarde broeders
zullen hier gaan lesgeven”. Op 24 mei 1934 werd
het gebouw feestelijk geopend. De krant benadrukt:
“Het is wel een zeer moeilijke jeugd die hier te
leiden en te onderwijzen is”. De broeders van de
R.K. Vereniging van Woonwagenliefdewerken in
Nederland waren wel wat gewend. “Alle bewoners
kregen bij deze gelegenheid een extra bon voor
ZLQNHOERRGVFKDSSHQ WHUZLMO GH NLQGHUHQ HHQ
versnapering ontvingen” Het schooltje heeft een
plaats verworven op het kamp. Op een oude foto
]LMQGHNLQGHUHQXLWKHWNDPSWH]LHQGLHPHHGHGHQ
aan het Kerstspel naast dit houten gebouw.

Keurig bestraat
De Bussumsche Courant zette op 27 maart 1934
op de voorpagina de kop: “Volksverhuizing op
NRPVW´ 0HHU GDQ  JH]LQQHQ PHW  ZDJHQV
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Kerstspel bij het schooltje in het kamp
(Privé-collectie N. Krijnen- van Gog)
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Volgens het gemeenteverslag bood het kamp in
KHW MDDU  VWDQGSODDWV DDQ  ZRRQZDJHQV
YRRU ZHONH I  VWDDQJHOG ZHUG RQWYDQJHQ
Ook in andere jaren is er sprake van 120-130
ZRRQZDJHQVGXVZDVHUYHUPRHGHOLMNEHKRRUOLMN
wat wisseling van bewoners. Het waren vooral
³UHL]LJHUV´PHQVHQPHWDPEXODQWHEHURHSHQ]RDOV
kleine kooplui en ambachtslieden.
2S RXGH OXFKWIRWR¶V ]LMQ RQJHYHHU  ZDJHQV
WH WHOOHQ QHW DOV LQ KHW NUDQWHQEHULFKW XLW 
0HUNZDDUGLJLVGDWRSGHSODWWHJURQGHQYDQ
1947 geen woonwagenkamp ingetekend is aan
GH /DDUGHUZHJ +HW NDPS LV LQ  YHUYDQJHQ
door een woonwagenterrein verderop aan de
Zanderijweg.

de Lange Heul op haar beurt maakte bezwaar
tegen de eventuele uitbreiding op de Zanderijweg.
De woonwagenbewoners waren daar vóór: ze
ZLOGHQ JUDDJ ELM HONDDU ZRQHQ %LM VSUHLGLQJ
ELMYRRUEHHOG QDDU GH .RHNRHNODDQ ]RXGHQ
sommigen ook ver van de centrale voorzieningen
op het oorspronkelijke kamp verwijderd zijn.
De gemeente gaf in augustus zelfs een speciaal
YRRUOLFKWLQJVQXPPHU XLW PHW DOOH PRJHOLMNH
ORFDWLHVZDDUYDQHHQDDQWDOLQGH(QJ,QVHSWHPEHU
1979 hield de gemeente inspraakavonden. Volgens
GH NUDQW YDQ  VHSWHPEHU JLQJ KHW RP 
belangstellenden.
Her resultaat was dat in 1982 het terrein aan de
Zanderijweg werd uitgebreid.

Herhaaldelijk beroering

Ingeburgerd

Zowel voor als na de oorlog was er sprake van
centralisatie en regionalisering van de vaak kleine
kampjes in het land. In de jaren zeventig leefde
het idee van grotere regionale kampen met
HHQ JRHG YRRU]LHQLQJHQQLYHDX PHW NOHLQHUH
dependances. Dit spreidingsbeleid zorgde in
het Bussumse woonwagenkamp in de Eng bij
herhaling voor beroering. De Gooi en Eemlander
van 21 december 1978 meldde: “De gemeente
heeft het oog laten vallen op het gebied van de
speeltuin van Rosmalen.” Als alternatief werd
nog aan de Bloemhof gedacht. In dit concept was
sprake van 17 staanplaatsen. De PvdA vond echter
dat in de Meent ook een geschikte locatie te vinden
]RX]LMQ]HNHURPGDWHUJHHQDXWRVORSHULMELMKHW
kamp zou komen.
In maart 1979 verscheen het spreidingsplan
woonwagens van de Provincie. In de loop van
het voorjaar schreef De Gooi en Eemlander
RYHU GH RQUXVW ELM EHZRQHUV YDQ 'H (QJ RQGHU
andere van de De Ruijterlaan. Ook werd in
stelling gebracht dat het om de enige speeltuin in
GH ZLMGH RPJHYLQJ JLQJ 'H ÀDWYHUHQLJLQJ YDQ

Eenmaal leken de Bussumers aan de kant van
de woonwagenbewoners te staan. In februari
1987 sommeerde het College van B en W
woonwagenbewoners om het gebruik van een
stuk gemeentegrond als ponyweide te staken. Ook
moest het illegale schuurtje worden afgebroken. De
woonwagenbewoners en een enkele omwonenden
toonden zich verbaasd: kinderen uit de buurt
hadden juist veel plezier van de paardjes.
In juni 1988 werd het woonwagenkamp nieuwe stijl
aan de Zanderijweg door de wethouder geopend.
Er kwam een straatnaambordje aan de lantarenpaal
HQDOOHZRRQZDJHQVNUHJHQHHQKXLVQXPPHUERUG
van 1-23. Zo zijn de woonwagenbewoners net
gewone “burgers” geworden.
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Woonwagenkamp aan de Zanderijweg (collectie HKB, nr 2168)

Jaargang 22 nummer 2 (juli 2006)

Woonwagen wel en wee

25

