
Laten we samen de kaart nog eens be- 
kijken. We vermoeden dat deze rond 
1830 ontstaan is. U ziet in de linker 
bovenhoek het oude Wilhelminaplant- 
soen, vroeger de Veerkamp genoemd. 
Onze huidige Veerstraat heeft daar 
nog mee te maken! Op de kaart heb ik 
recent nog enkele straatnamen inge- 
typt, zodat we ons beter kunnen oriën- 
teren. De mensen die vroeger zondags 
ter kerke gingen deden dat in de kapel 
en zullen daarom misschien gespro- 
ken hebben over de Kapelstraat. De 
ene echt oude straatnaam is den 
Brink. Dat stond echt zo op de oude 
kaart van 1830. Verder zien we heel 
veel getallen, bijvoorbeeld 165, 166 
en 272. Officieel genaamd "kadastraat 
nummers". De nummers 164, 165 en 
166 behoorden bij percelen van J. van 
Zon en betroffen bouwland. Zo maar 
midden in het dorp! De nummers B 
155 en B 156 hoorden toe aan Jan van 
Thienen, de grote voorvechter voor 
Bussums onafhankelijkheid van 

de stad Naarden. Via dat kaartje aan 
de wand en het kaartenbakje in de kast 
valt heel veel op te sporen, maar het is 
niet altijd makkelijk omdat de gron- 
den van eigenaar wisselden, ook door 
huwelijk. Het kaartje is ook maar 
beperkt. De boeren uit het dorp gin- 
gen via onder andere de Veldweg naar 
hun gronden in de Achterbuurt (het 
huidige Spiegel), waar ruim de helft 
geschikt was als bouwland. Zeker niet 
het beste bouwland. 
Ik maak u graag attent op de lijst der 
zielen van de gemeente Bussum van 
1855. Respectievelijk gesorteerd per 
familienaam en per huisnummer. 

Ten slotte 
U zult wel begrepen hebben, dat in het 
Contactblad van mei 2001 op blz. 28 
in de rechter kolom een tikfout is ge- 
slopen: het jaartal 1924 moet 1824 
zijn. 

Gerard Langemeijer 

Contactavond over de watertoren 

Op 13 juni werd door de Historische 
Kring Bussum een openbare contact- 
avond gehouden. Deze avond was 
druk bezocht (onder andere door circa 
35 leden) en de aanwezigen genoten 
van een interessante voordracht. 
Dr. ir. Michiel Haas vertelde direct dat 
de avond niet over het verleden van de 
watertoren zou gaan, dat is bij de 
Historische Kring-leden voldoende 
bekend, maar over de toekomst. 
De watertoren is al sinds vele jaren 
niet meer in gebruik en moet dus óf 
een nieuwe bestemming krijgen óf 

verdwijnen. Het NIBE (Ned. Instituut 
voor Bouwbiologie en Ecologie) heeft 
een gedurfd plan ontworpen om de 
toren te verbouwen tot een nieuw kan- 
toor. Voor het NIBE staat milieu cen- 
traal en dus zijn er nogal wat nieuwe 
snufjes in verwerkt. Op energiegebied 
zal de toren zelfvoorzienend zijn: de 
serre is voldoende om de toren van 
warmte te voorzien en windmolens 
voorzien het gebouw van stroom. Re- 
genwater wordt opgevangen en een 
speciale helofytenfilter zorgt ,voor 
zuivering van grijs of zwart water. 
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Voor de bouw wordt 
hoofdzakelijk Europees 
hout gebruikt: houten 
tussenvloeren, houten 
kozijnen, houten trap- 
pen. Voor liften zal een 
schacht buiten de toren 
gebouwd worden. De 
plannen zijn door de ge- 
meente Bussum goedge- 
keurd en VROM heeft 
een 'groenverklaring' 
afgegeven. 
Natuurlijk is voor deze 
revolutionaire innovatie 
veel geld nodig, er wordt 
gezocht naar Nederland- 
se en Europese subsi- 
dies. Uit de voordracht 
blijkt dat het aantal te 
overwinnen obstakels 
legio is, maar de heer 
Haas is enthousiast en 
vol vertrouwen. Op de 
vraag wanneer het pro- 
ject gerealiseerd is 
antwoordde hij, dat als 
de financiële planning en 
alle vergunningen rond 
zijn, naar verwachting in 
2003, de renovatie in tien 
maanden uitgevoerd kan 
zijn. 
Iedereen uit Bussum 
mag dan één dag komen 
kijken, daarna is de toren 
gewoon in gebruik als 
kantoor .... van het 
NIBE. 

E. Droogleever Fortuyn 
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