
GOOI- EN EEMLANDER 5-2-85 (Thijs Heslenfe ld)  

5 VREEST BESCHADIGING 

- Bussum. 
kt eeuwenoud 

BUSSUM - ,.Een klein mijlpaaltje". 
Dat Is de om:hrijving die de Bussu- 
mer M.J.M. Heyne geeft aan de ont- 
dekking van een stukje eeuwenoude 
weg in Buwum Het einde van de hui- 
dige Vosmaerlaan blijkt namelijk een 
overblijfsel te zijn van de Hooge Bun- 
semenveg. die op een kaart uit 15 
terug te vinden is. Volgens Heync 
treft het hier een unieke vondst. vc 
omdat het weggetje nòg stee& 
voetpad dienst doet. 

Dit unit phiedenis  van 
&iscum k iet eerst aan het 
iicht tijdei ikavond over het 
bestemmb Tabak, die twee 
weken geicueii WCIU gehouden. Een 
bewoonster van de Brediusweg, me- 
MOUW J. van Nieuwstadt, wees wet- 
houder drs. F. Witkamp toen op de 
aanwezigheid van de holle weg. Zij 
m g  de wethouder ervoor te zorgen 
dat het weggetje niet zal worder 
straat. omdat het historische wa 
heeft. 

Witkamp verklaarde daarop de 
te gaan onderzoeken. Hij betwij. 
echter of er stafkaarten zouden 
waarop het weggetje al te vinde 
Verder zei hij dat er geen plannen 
om het weggetje te gsan bestraten 

De heer Heyne. lid van de Histor: 
Krine Bussum. besloot daaroo i 

Hofstede I 
,,De benaming Hoog-3ujsem stie:f 

vervolgens uit. Van het oude Bussem is 
nu nog een hofstede overgebleven; 
Oud-Busem. Deze ligt vlakbij de he- 
mofiliekliniek, bij de Oud Blaricum- 
merweg. Deverbinding tuscen h ~ t  oude 
en het nieuwe Buscum heette de Hooge 
Bussemerweg, en liep helemaal door 
tot Huizen. Het was een belaneriike 
route. waarvan veel gebr .- 
maakt. De voormalige b ,n 
Oud-Bussem bleven bijv u1 
oude grond verbouwen, z =- 
lijks over de Hooge b u ~ i ~ ~ i w r g  
trokken." 

Langzaam maar zeker raakte i 
route uitgesleten. zodat e n  holle w 
ontstond. Wet unieke van het nu gi 
vonden stukje weg aan de Vosmae~ 
ian is volgem 8Ieyne vooral dat het 
eggetje nog ,tameiijk authentiek" is. 
3 de loop der tijd werden grok delen 
an B w u m  en Naarden aigegraven. 
madoor h&t kamkter vm het gebied 
igrijpend veranderde. Een groot g1 
eeite van de Hooge R-merwc 
erdween op die manier. 

weg op zijn kaa t isdan ook 
het onomstotelij~e oewijs dat we hier 
een stukje van de Hocge Bsemenveg 
hebben gevonden". zegt Heyne. 

De amateur-historicus zegt, evenals 
mevrouw Van Nieuwstadt bang te zijn 
dat de gemeente tiet historische stukje 
grond zal beschadigen. ,.Ik wil haar 
protest graag ondersteunen. In het be- 
s î cmn 'ùn~ lan  Jan Tabak staan voor 
deze plaats groenvoorzieningen gep- 
land en je weet maar nooit wat voor 
esthetische waarden de gemeente er op 
na houdt. Dit pad verùirnt het om ge- 
respecieerti te worden Het is toch 
prachtig m? Er kunnen kinderen 
melen en ie kunt er  heerliik wandelen. 
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si het eeu- 
wnivuur WP-LI; w ~umenkort een 
aantal bungalows worden gebouwd 
Heyne zegt &t jammer C vinden. 
,Maar je moet wel &l blijven. Als die 
bungalows niet te dicht tegen het 
paadje komen is het natuurlijk nog 

, te doen. Ik hoop alleen dat de ge- 
nte wel eisen zal stelIrn. om het 
akter van het weggetje m weinig 
!elijk aan te tasten". 
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Ovc archgven te duiken. ~nthousiast 
telt hij over de geschiedenis va 
Hooge Bussemerweg: .,De naam 
cum is al bekend van vóór de 16e e 
Het toenmalige Hoog-Bussem lag 
ter op een andere plaats dan het te 
woordige Bussum. Oud-Bussem 7 

een Daar keer aaneevallen en DI; 

erbodig Zoals gezegd vond Heyne de HOOI 
lussemeiweg tenig op een kaart L 
i21. de wgenaarnde Ronde Kaai 

.daar ook aiidere kaarten toonden h 
bestaan van de weg aan. E m  ma 
voorbeeld is de kaart 
Perk uit 1843. Ook daaro 

n de 
Bus- E 
euw. 1: 
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awi zwart 
in een reir&ic op ae woorden van 

ne dat de vree  van mevrouw Van 
~wstadt en de hm Hwm? overba- 
is. ,.Meneer Witkamp heeft tijdens 
i n s p r a a k a d  al gand dat er 

.,.I sprake is van bestraten. h wat 
dat a m r d  .groenvoorziening betrefl 
mals het stuk Vosmaerlaan er nu bij 
ligt is het al mi gmmvnorziming. Er 
hoeft dus helemaal niets aan verin- 
derd te worden. Het is een leuk 
nieuwtje, maar er is geen enkele d e n  
tot ongerustheid." 
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brand. Daarom verhuisden de'h Bussemerweg aangegevt 
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De heer Heyne schreef '  u i t e r a a r d  een u i t g e b r e i -  
der ve rs ie  van d i t  k r a n t e n a r t i k e l ,  waarbij w i j  
aantekenen da t  Perk de loop  van de Hooge Bussummc Brweg anders aangeeft ------ 
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