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Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gooise Meren. 

 

betreft: Sloop Villa Eikenhof, Regentesselaan 39 

 

Geacht College, 

 

In de komende periode zal een besluit worden genomen over de vergunning voor de sloop van de villa 

Eikenhof, gelegen aan Regentesselaan 39. Het pand ligt aan de rand van het Spiegel, dat de status van 

beschermd dorpsgezicht heeft. De villa ligt op een groot perceel en is omgeven door een rijk 

bomenbestand. Verschillende organisaties en personen hebben aangegeven, dat het betreffende pand 

zowel op architectonische als op cultuurhistorische gronden behouden dient te blijven. 

Ook de Historische Kring Bussum (HKB) is die mening tegedaan: het pand past qua architectonische 

uitwerking in de landschapsstijl, zoals die ook in Blaricum en Laren te vinden is; het ontwerp is van 

Willem Bauer, één van de leden van de kunstenaarskolonie Walden. De cultuurhistorische betekenis 

van het pand wordt verder versterkt, doordat de woning is gebouwd voor Jo Bongers, die de 

nalatenschap van Vincent van Gogh beheerde.     

 

In 2019 is de Historische Kring Bussum (HKB) op verzoek van een aantal bewoners van het Spiegel 

aanwezig geweest bij een overleg met de plaatsvervangend portefeuillehouder ruimtelijke ordening,  

dhr. Nico Schimmel. Onderwerp van gesprek was bebouwing van een tweetal percelen aan de 

Koningin Emmalaan en de Koningslaan. De bewoners toonden zich bezorgd over de verdere 

aantasting van het groen in hun wijk en zijn bevreesd voor precedentwerking. Zij werden daarin 

gesteund door vertegenwoordigers van de Vereniging van Vrienden van het Spiegel en de 

Erfgoedvereniging Heemschut, die ook bij het overleg betrokken waren. Adriaan Branderhorst heeft in 

dat overleg namens de HKB naar voren gebracht, dat het juist met het oog op die mogelijke 

precedentwerking gewenst is in het Spiegel de mogelijke, veelal in het groen gelegen, bouwlocaties te 

inventariseren. Aan de hand daarvan kunnen criteria worden vastgesteld en uitspraken worden 

gedaan over de (on)wenselijkheid van bebouwing. Het onderzoek dient aandacht te besteden aan de 

architectuur, cultuurgeschiedenis en het milieu. Een dergelijke activiteit past uitstekend in de 

ontwikkeling van een omgevingsvisie, die nodig is i.v.m. de nieuwe wetgeving terzake. Voor zover wij 

weten heeft een dergelijke inventarisatie nog niet plaats gevonden.  

 

Wij verzoeken u zo’n inventarisatie alsnog uit te voeren en de besluitvorming over de aangevraagde 

sloopvergunning voor de locatie Regentesselaan 39 in afwachting daarvan aan te houden.  

 

Vanzelfsprekend zijn wij zo nodig bereid dit schrijven toe te lichten. Wij zien uw reactie met 

belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

namens het bestuur van de Historische Kring Bussum,  

Nol Verhagen, secretaris.  
 

 


