Het Brediuskwartier
De Vrienden van het Brediuskwartier vieren dit jaar
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Brediuskwartier, en trouwens ook voor het Prins
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Daarover (en over veel meer) schrijft Chris Leenders.

van Vrienden van het Bredius en alle bewoners van
het Brediuskwartier van harte met dit eeuwfeest!

Tot slot nog even over de geboortedatum van het
Brediuskwartier, die ook aan de orde komt in het
artikel van Jenika van der Torren. Inderdaad stelde
de Bussumse gemeenteraad in 1919 het ontwerp

De redactie

Afb.1. Detail uit de ‘Kaart van Gooiland na de heideverdeeling’, 1843.
Waarschijnlijk zijn om strategische redenen de vestingwallen rond Naarden niet ingetekend.
In de 17de eeuw is begonnen met het afgraven van een metersdikke zandlaag rondom Vesting Naarden,
teneinde een beter schootsveld te creëren. Om het zand af te voeren zijn vele sloten rond de vesting gegraven,
de zogenoemde zanderijsloten.
Op deze kaart is duidelijk te zien tot hoever in 1843 deze afzanding is gevorderd. Zo is het gebiedje bij (1) het huidige
Prins Hendrikkwartier. Waar geen sloten zijn is het ook nog niet afgegraven.
Middenonder het dorp Bussum met o.a. Brinklaan en Huizerweg. De gele lijn heet hier Hooge Bussummerweg. De
rechterhelft loopt door een bos en bestaat niet meer, de linkerhelft heet nu Oud Bussummerweg. Ten zuiden van
deze weg en in het bos zijn (nog) geen sloten. De sloot aan de noordkant van het bos (2) bestaat nog steeds als
Nagtglassloot. Hij ligt evenwijdig aan de Brediusweg, op de voormalige grens met Naarden.
Alle volgende kaartjes worden aan de bovenkant begrensd door genoemde Nagtglassloot en rechts door het tracé van
de Amersfoortsestraatweg. De geelgekleurde weg is steeds de Oud Bussummerweg.
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