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Driekwart van de monumentale gebouwen heeft een E-, F- of G-energielabel

Duurzame monumenten:
het Spiegel een probleemwijk?
Op 10 en 11 september vinden
weer de jaarlijkse Open Monumentendagen plaats. Dit keer
staan die in het teken van duurzaamheid.
Gooise Meren is rijk gezegend met
monumenten: maar liefst 17 % van
het onroerend goed heeft een beschermde status, hetzij als zelfstandig monument, hetzij als onderdeel
van een beschermd stads- of dorpsgezicht. Zeker driekwart daarvan
heeft een E-, F- of G-energielabel.
Dat wil zeggen dat die panden zeer
slecht scoren qua energiegebruik.
Slecht voor de aarde, maar ook voor
de portemonnee van de eigenaar,
nu de prijs van gas en elektriciteit
zo snel stijgt. De regering wil niet
voor niets dat die E-, F- en G-labels
voor 2030 uit de wereld worden
geholpen. Zodat het Spiegel en het
Brediuskwartier niet langer probleemwijken zijn.
Zonnepanelen op monumenten?
Maar hoe verduurzaam je een mo-

nument? Monumentenzorg is natuurlijk van zichzelf al een vorm
van behoud, en dus van duurzaamheid, zowel materieel als immaterieel. Maar wat nu, als het behoud van
de aarde vereist dat we zonnepanelen op die monumenten gaan leggen? Willen we dat het Muiderslot
ons al van verre tegemoet spiegelt?
Of dat de Franse Kampheide wordt
omgetoverd in een zonneweide?
Nee, daartoe bestaan geen plannen,
gelukkig. Maar er zijn wel problemen, of zoals we tegenwoordig liever zeggen, uitdagingen.
In de aflevering van Bussums Historisch Tijdschrift die deze week bij
leden van de Historische Kring Bussum in de bus valt, komen die uitdagingen aan bod. Het gaat daarbij
niet alleen om isolatie, energiebesparing en warmtepompen, maar
ook om behoud van historische en
culturele waarden van de natuurlijke en de bebouwde omgeving, waar
we juist bij ons in het Gooi zo trots
op zijn.

¢ De Hilversumse Meent die per ongeluk bij Hilversum kwam.

¢ Verduurzaamd en gemoderniseerd in het Spiegel.
Omstreden aanpassingen
Zo laten we een bewoner aan het
woord die zijn eigen huis in het
Spiegel grondig verduurzaamde.
We informeerden bij de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed,
zeg maar de welstandscommissie,
hoe zij aankijkt tegen aanpassingen aan de vele monumenten en
beschermde stads- en dorpsgezichten, die Gooise Meren rijk is. Aanpassingen overigens, die niet alleen
betrekking hebben op verduurzaming maar ook op modernisering
en uitbreiding van historische
panden. Want ook daarover kunnen de gemoederen hoog oplopen,
zoals blijkt uit een van de artikelen
in deze aflevering van BHT. En we
spraken met de projectleider van
NS Stations, die leiding gaf aan de
omvangrijke renovatie van station
Naarden-Bussum, een van de zeer
weinige provinciale monumenten
in onze gemeente.
Naarden en Hilversum
Daarnaast schrijven we in dit nummer ook over andere onderwerpen:
de opvallende witte huizen aan de
Irisstraat, de Ceintuurbaan en de
Goudenregenstraat; de geschiedenis van de arbeiderswoningen aan
de Naardense Huibert van Eijkenstraat die mogelijk gesloopt gaan
worden, maar die 100 jaar geleden
gebouwd werden om de schrijnende woningnood van die dagen te
verlichten; oude en nieuwe grens-

¢ Renovatie van de stationsklok.
correcties tussen Bussum en Hilversum, waarbij ook uit de doeken
wordt gedaan hoe de Hilversumse
Meent per ongeluk bij Hilversum
kwam en niet bij Bussum; en we

Bensdorp
Tot slot een artikel over het prachtige reclamemateriaal van Bensdorp dat zich in de collectie van de
Historische Kring Bussum bevindt.
Want we zijn op Open Monumentendag te gast zijn in de voormalige
Bensdorpfabriek.
Een mooie gelegenheid om een
kijkje te nemen in dit prachtig gerenoveerde (en verduurzaamde!)
gebouwencomplex dat zo lang zo’n
beeldbepalend element van Bussum is geweest. Haal de brochure
bij de bibliotheek en koop Bussums
Historisch Tijdschrift bij de boekhandel! U kunt natuurlijk ook gewoon lid worden van de HKB.

Op een drafje voor de Nederlandse koning

Anno 2022 herinnert niets er nog aan maar van 1880 tot 1884 was
de Bussumerheide het toneel van paardenrennen en harddraverijen.
Het aantal belangstellenden dat de ‘wedlopen’ van 20 augustus
1881 bijwoonde werd begroot op maar liefst 20.000 (er werd dan
ook druk gewed!). Eregast was koning Willem III, hier (met bolhoed)
naast burgemeester Pieter Langerhuizen (met hoge hoed) bij een
van de deelnemende pikeurs. Op de achtergrond zien we een van de
jurytorens. collectie winthorst (gemeentearchief gooise meren en huizen)

doen opnieuw een greep in de ansichten die we van René Runhaar
hebben gekregen.

¢ Uit de collectie Runhaar: zicht op de spoorwegovergang vanaf het balkon
van Hotel Nieuw-Bussum.

Nol Verhagen

