Brinklaan, tussen Nassaulaan
en Veerstraat, richting Naarden;
links nu Las Brasas, vroeger
ijzerhandel Ruegg
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Historische wandeling: Amsterdamse zomervilla’s in winkelhart

Een wandeling door Bussum
Amsterdamse zomervilla’s in winkelhart
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Gemeentehuis

In 1952 besloot de gemeente Bussum een nieuw gemeentehuis te bouwen.
Bussum had toen 35.000 inwoners en verwachtte in 20 jaar door te groeien
naar 45.000, later mogelijk zelfs naar 65.000 inwoners. Er moest dus een ruim
gebouw komen, bestaande uit een werkvleugel, een bestuursvleugel en een
raadszaal voor 35 raadsleden.
Na een prijsvraag werd in 1953 besloten het ontwerp van Architectenbureau
Prof. Ir. C. Wegener Sleeswijk en Ir. S.J.S. Wichers te laten uitvoeren. Het
ontwerp bevatte een rozentuin, een toren en een muziektent. In de oorspronkelijke opdracht diende het bestaande plantsoen vóór de Wilhelminakerk
(nu Palladio) en het terrein aan de noordkant van het gemeentehuis groen
te blijven.

Brinklaan

In 1958 begon de bouw, eerst alleen de werkvleugel en de raadszaal. De
ﬁnanciering, 3,73 miljoen gulden, werd geheel uit eigen middelen bekostigd.
In 1961 werd het door minister Toxopeus van Binnenlandse Zaken geopend.
De bestuursvleugel werd in 1974 gebouwd. De buitentrap hiervan heeft een
bijzondere leuning van Henk Dannenburg, het object boven de ingang is van
Herman van der Heide.
De gevelplaten zijn van Kernstein Muschelkalk, 230 miljoen jaar oud (Jura/
Trias), gewonnen bij Würzburg (D). De steen is poreus en waterdoorlatend,
vocht wordt afgevoerd via de spouw. Dezelfde steensoort ligt met een waslaag op de begane grond als vloerbedekking.
Voor de entree bevindt zich een brede, droge greppel. Dit was oorspronkelijk
een nooduitlaatduiker ten behoeve van het hoofdriool. Hiervoor is onder de
recente bebouwing ten noorden van het gemeentehuis een bergbezinkbassin
aangebracht.
Het gebouw is een goed ontwerp uit de jaren vijftig, en verdient te zijner tijd
zeker een plaats op de monumentenlijst.
Het carillon is een vier-octaafs handbespeelde beiaard, bestaande uit 47
klokken. De beiaard is in 1974 gemaakt door Koninklijke Klokkengieterij Petit
en Fritsen (Aarle-Rixtel). Het carillon zou oorspronkelijk bovenop het dak van
het gemeentehuis komen, door constructiebezwaren werd besloten een aparte toren te bouwen; deze werd tegelijk gebouwd met de bestuursvleugel.
Het ontwerp is van dezelfde architect als het gemeentehuis. Beiaardier Leen
’t Hart, destijds directeur van de Beiaardierschool te Amersfoort, speelde
bij de opening. Op marktdagen wordt het carillon met de hand bespeeld, op
andere dagen wordt het ieder uur door een computer aangestuurd.
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