
1 
 

 
Spoorzoeken 
Wandelen in Bussum tussen de stations  
 

 
 
Wandelroutes van Naarden-Bussum naar Bussum Zuid (rood) en van Bussum Zuid 
naar Naarden-Bussum (blauw). 
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Van NS station Naarden-Bussum naar NS station Bussum Zuid.   
Circa 3,5 km. 
 
Verlaat station via het middenperron en neem de rechtertunnel. Ga 2x rechts, 
Slochterenlaan en na 100m links Gr. Wichmanlaan. Na 200m links voormalig 
Concordia.  
 

Concordia was vanaf 1897 het cultureel centrum van Bussum e.o. Na brand in 
1930 is dit Concordia gebouwd, waar het Concertgebouworkest speelde, maar 
ook Mussert sprak. Het lage deel rechts is nog origineel. In de jaren 60 tv-
studio waar Willem Duys zijn Vuist presenteerde. 

 
Bij kruising rechtdoor, Parklaan. Bij kruising met Meerweg op alle vier hoeken 
monumenten: nr. 39 Yhoek (Jugendstiltrant 1901) architect Kromhout die ook 
American Hotel ontwierp; Meerweg 12 De Wingerd (De Bazel 1903); nr 37 Vreeburg 
(Jugendstilvilla) architect A. Jacot die ook Hirschgebouw ontwierp (ook aan het 
Leidseplein in A’dam); Meerweg 19 sober aandoende villa (gem. monument, 1917 
met gevelsteen Terpstate).  
 
Rechtdoor; na 100m rechts nr. 35 Op den Akker (1902 De Bazel), rijksmonument.  
 

Op den Akker (1902 De Bazel), rijksmonument. Het was tot 1925 woning en 
atelier van kunstenaar en schrijver Jan Veth en trefpunt van kunstenaars. 
Daarna tot 1985 zusterhuis Olav-missie. [K.P.C. de Bazel (1869-1923) was 
een Bussumse architect van o.a. huizen, villa’s, en NHM-gebouw Vijzelstraat 
Amsterdam (nu Stadsarchief).] 

 
Nr. 33 Het Akkertje, en 31 beide ook van De Bazel. 
Bij kruising met Boslaan linksaf; bij kruising na schoolgebouw links af en oversteken.  
 

Op de hoek met de H.J. Schimmellaan is linksvoor de Spieghelkerk te zien, 
rijksmonument (1925 Theo Rueter, A’damse School elementen) en rechtsvoor 
villa Tindal,nr. 21, rijksmonument (Art Nouveau 1901). 

 
Omkeren en Nwe ’s-Gravelandseweg volgen.  
 

Nr. 27 Shamrock, neo-renaissance van rond 1900, gem. monument. 
 
Na 150m rechtsaf Willemslaan. Links chalet-appartementen, waar vroeger villa 
Vijverberg was.  
 

Op nr 12 neoclassisistisch herenhuis eind 19e eeuw, gem. monument. 
Op nr 5, vlak voor grote acaciaboom, een moderne villa van rond 2000 en op 
nr. 7 Bella Vista, dubbele villa laatste kwart 19e eeuw, rijksmonument. Vanuit 
torentje was vroeger de Zuiderzee te zien. 

 
Linksaf, Parklaan tot de vijver. Vijver, Kom van Biegel. 
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Kom van Biegel, genoemd naar één van de ontwikkelaars van het Spiegel 
rond 1880. Rechts appartementengebouw (W.M. Dudok), links villa, o.m. als 
hotel/pension voor Indië-gasten in gebruik geweest. 

 
Ga verder, linksaf, Berensteinerlaan. Na 150m rechtsaf, Ruthardlaan met villaatjes 
en huizen van rond 1900. Rechtsaf, Plaggenweg. Aan het eind linksaf wandelpad 
vóór tennishal; na 100m omhoog, links watertje, het restant van de Zandzee met 
daarachter Vitus-college.  
 

De Zandzee was een stuifzandgebied waar verdedigingswerk II Bussum 
Vooruit rond 1870 werd gebouwd. Door zandwinning ontstond in 1939 een 
plas. 

 
Linksaf, parkeerterrein van sportcentra. Daar is het Toeristisch Overstap Punt (TOP) 
en VVV. 
Loop het terrein over en ga bij de rotonde linksaf Nw. Hilversumseweg. Na 150m 
rechtsaf richting NS station Bussum Zuid met links en rechts begraafplaatsen. Aan 
de eind, vlak bij het perron, is links de ingang van de Oude Kath. Begraafplaats uit 
1822. 
 

 In het middenpad het graf van Frederik van Eeden, schrijver van ‘De Kleine 
Johannes’ en ‘Van de koele meren des doods’. Bij de heg het familiegraf van 
Dreesmann, een van de grondleggers van V&D.] 

 
Verlaat de begraafplaats en ga naar het station.  
 

200m verder is de Watertoren met een kantoor dat in 2010 tot het meest 
duurzame gebouw van Nederland werd verkozen.  

 
Met de trein van Bussum Zuid naar Naarden-Bussum of andersom is 3 min. 
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Wandelen van NS station Bussum Zuid naar NS station Naarden-Bussum. Circa 
2,5 km. 
Verlaat het station aan de hoge zijde. Ga naar links en steek over. Loop richting 
dorp. Aan de overzijde, nrs. 160-156 , laat 19e eeuwse villa’s.  
Na 200, rechtsaf, Singel. Aan beide zijden vroeg 20ste eeuwse villa’s, nrs.3, 6, 8,en 
10. Hoogste punt van Bussum. 
Linksaf, Torenlaan. Deze straat heeft zijn oorspronkelijke karakter behouden. Op nr. 
11b de Prinses Juliana Bewaarschool uit 1912. Toren St.Vituskerk is al te zien. 
Linksaf, Prinsenstraat. Op nr. 10 mooie glas-in-loodvensters. 
Rechtsaf, Brinklaan. Op nr. 134 aan de overzijde, villa Heidezicht uit 1911.  
 

Op nr.115 de Sint Vituskerk met pastorie, rijksmonument. Ontwerp kerk van 
P.J.H. Cuypers uit 1884, toren van zijn zoon J.H.Cuypers uit 1896. Het is nu 
een appartementencomplex en niet toegankelijk. 

 
Steek over.  
 

Op nr. 102 voormalig Magazijn “De Duif” en op nrs. 88-84 een mooi Jugendstil 
pand. Steek Herenstraat over. Mogelijkheid voor verpozing in Bel Ami. Op 
deze plek heeft sinds 1750 herberg De Roozenboom gestaan; huidig gebouw 
is grotendeels uit 1883. 

 
Op nr. 82 voormalig Pensionaat Mariënburg; tot 2015 rusthuis voor 
kloosterzusters. Gebouwd in 1881 ontwerp A. Tepe. Voortuin toegankelijk.  

 
Steek over en loop de Nieuwe Brink op. Hier stond tot 1961 het Raadhuis van 
Bussum (logo van HKB), nu winkelcentrum. Loop door tot de Kapelstraat en ga 
linksaf. Van nr. 14 tot 4 oorspronkelijke winkelpanden. 
Linksaf, Havenstraat, en loop tot de Wilhelminafontein. 
 

Geschenk van de burgerij ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin 
Wilhelmina in 1898. Bovenin verschillende wapens. 
 

Het plein is de voormalige haven van Bussum. Loop over het plein met links de 
Wilhelminakerk, een ontwerp van Tj. Kuipers uit 1926. Loop tussen de 
appartementen van Palladio door tot het gemeentehuis. Linksaf 100m naar 
Koepelkerk. 
 

Koepelkerk, rijksmonument en in 1921 ontworpen door J.Th.J. en P.J.J.M. 
Cuypers in neo-romaanse centraalbouw (donderdag van 10 -15 uur geopend). 
 

Steek de Brinklaan weer over en loop langs het Gemeentehuis van Bussum en 
carillon (47 klokken).  
 

Gemeentehuis (1962), ontwerp van C. Wegener Sleeswijk. Boven de 
bestuursvleugel hangt een kunstwerk van H. v.d. Heide. 

 
Na het gemeentehuis rechtsaf en brug over: Project Landstraat.  
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Project Landstraat, een ontwerp van de Duitse architecten Kohl en Krier. Het 
water symboliseert de Bussumse Vaart, die naar de haven van Bussum liep.  

 
Loop langs het water en door de poort naar de Brediusweg. 
Steek het kruispunt over naar de Prins Hendriklaan (rechts van witte villa Herma, 2x 
oversteken).  
 

Het Prins Hendrikpark is een klein villapark, pal voor het station, dat vanaf 
1900 bebouwd werd. Het bevat zeven lanen met bijzondere panden.     
De huizen aan de Prins Hendriklaan nr. 23 tot 13, vormen een ensemble met 
groen geglazuurde dakpannen en stenen in gevel.  
 

Rechtsaf, Mecklenburglaan, nr 50, gebouw Evangelisch Lutherse Gemeente (1903).  
 

Nr. 47 e.v. vormt een ensemble in Amsterdamse Schoolstijl.  
 

Linksaf, Rostocklaan, linksaf, Wladimirlaan, nr. 10, gebouw Doopsgezinde Gemeente 
(arch. Kruisweg 1923), rechtsaf, Prins Hendriklaan, recht op station Naarden-Bussum 
af. 
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