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Aan het eind van de Meentweg 
stond van oudsher een hek dat 
toegang gaf tot de Meent. In te-
genstelling tot   de rest van de 
Meent was het terrein ten noor-
den van de Meentweg enigs-
zins bebost en heuvelachtig. Er 
was een hoge heuvel die werd 
aangeduid als de Mariaheuvel. 
Eromheen was een geliefd wan-
delgebied met heuvels, heide, 
eikenhakhout en wat boompjes. 
Rond 1870 werd een pad dat 
aan de overkant van de Meent-
weg uit zuidelijke richting naar 
deze heuvel toe liep verhard 
en ‘Heuvellaan’ genoemd. Het 
bosgebied aan die kant van de 
Meentweg was toen eigendom 
van de Naardense boomkweker 
J.B. Wattez.

Theeschenkerij
In 1877 kocht de koopman Francis-
cus Ludovicus Nieman van Wattez 

een stuk grond bij de hoek van de 
Heuvellaan en de Meentweg en liet 
er een theeschenkerij bouwen, die 
hij ‘Bussums Paviljoen’ noemde. 
Hij vond Louis Marie Versteeg en 
diens verloofde Magdalena Johan-
na Francisca Denike bereid, het 
etablissement te pachten. In 1878 
traden Louis en Magdalena in het 
huwelijk. De aanloop bij hun thee-
schenkerij viel echter tegen. Louis 
vroeg en kreeg van de gemeente 
in 1879 nog een stukje grond in 
erfpacht dat een overgang vormde 
naar het wandelgebied dat tegen-
over zijn huis lag. Hij had het plan 
dat gebied met lanen en priëlen 
in te richten, maar kon dat plan 
door onvoldoende inkomsten niet 
realiseren. Kennelijk is hij er in 
1882 mee gestopt, want in dat jaar 
pachtte hij het nieuw gebouwde 
koffiehuis ‘De Valkenier’ op de 
hoek van de Brinklaan en de Nas-
saulaan (nu de Etos).

De buitenplaats Maria’s Heuvel

 ¢ Villa Maria’s Heuvel gezien vanaf de Meentweg.

Villa Maria’s Heuvel
In 1886 kocht de Amsterdamse 
papierhandelaar en uitgever van 
(vooral) prentenboeken Jan Vlie-
ger het paviljoen van Nieman en 
het hele bos ten zuiden van de 
Meentweg van Wattez. Hij liet 
het paviljoen verbouwen tot zo-
merhuis voor zijn gezin. Ruim 
tien jaar later nam hij contact 
op met de bekende architect J.F. 
Everts, die al talrijke belangrijke 
gebouwen in Bussum had ont-
worpen. Vlieger toonde Everts 
een prentenboek met op de om-
slag een kasteeltje met twee to-
rens en vroeg hem of hij zoiets 
op het landgoed wilde ontwer-
pen. Everts maakte een ontwerp 
en toonde Vlieger een raming 
van de verwachte kosten. Toen 
deze raming Vlieger tegenviel, 
kwamen de heren overeen er 
een toren minder op te zetten. In 
1899 werd de villa ‘Maria’s Heu-
vel’ opgeleverd. Deze lag aan de 
Heuvellaan, ongeveer waar nu de 
nummers 10 en 12 liggen, met er-
naast aan de kant van de Meent-
weg een grote vijver. De toegang 
tot de oprijlaan was nog steeds 
aan de Meentweg, waardoor het 
adres van de villa Meentweg 45 
bleef.

Definitief naar Bussum
Ook de nieuwe villa werd alleen 
in de zomer bewoond. In 1904 
trouwde de jongste zoon. Een 
jaar later volgden de oudste 
zoon en de oudste dochter zijn 
voorbeeld. Hun ouders vestig-
den zich in 1906 met de twee 
resterende dochters definitief 
in Bussum. In 1909 overleed De 
Vlieger. Zijn vrouw en zijn doch-
ters Anna en Johanna bleven in 
de villa wonen. Hun zuster Alida 
en haar man Cornelis Johan-
nes Koster betrokken met hun 
gezin eveneens de villa. Koster 
was net als Jan Vlieger uitgever 
van prentenboeken. Anna en Jo-
hanna gingen aan huis zang- en 
pianolessen geven. Omstreeks 
1930 werd het adres van de villa 
gewijzigd in Heuvellaan 10. 

Verkocht
De villa lag aan de rand van de 
verboden kring rond Fort 1, een 
aarden wal op de Hilversumse 
Meent die bij een eventuele aanval 
uit het zuid-westen de verdedigers 
beschutting moest bieden. Binnen 
de verboden kring mocht niet ge-
bouwd worden. Toen de verboden 
kringen in 1926 werden opgehe-
ven, vatte Koster het plan op, een 
deel van het terrein rond de villa 
te verkavelen en te koop aan te 
bieden. Toen zijn inkomsten als ge-
volg van de crisis behoorlijk terug-
liepen, verkocht hij de villa en het 
terrein aan de Amsterdamse make-

laar J.G. Slot. In 1935 werd er een 
weg over het terrein aangelegd (de 
latere Prinses Irenelaan) en werd 
Villa Maria’s Heuvel gesloopt. 
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villa Maria’s Heuvel’ in: Spiegel-
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 ¢ De villa met de vijver.

 ¢ Twee vrouwen met kind op de Mariaheuvel 1900 (Archief Gooise Meren & 
Huizen).

 ¢ Het toegangshek aan de Meentweg met een bord ‘Te Koop’.

Van mislukte uitspanning tot kasteeltje

Foto en tekst: Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Een gedenkwaardige dag
1 december is de dag dat Naarden het bloedbad van 1572 herdenkt. 
Dit jaar was dat 450 jaar geleden. 100 jaar terug vierde de stad die 
dag feest. De op handen zijnde samenvoeging met Bussum was van 
de baan en dit behoud van zelfstandigheid werd bestempeld met de 
installatie van de nieuwe burgemeester Martinus van Wettum (gebo-
ren en getogen Naarder). Op de foto zien we de raadszaal, vol met 
familie, andere burgemeesters, de voorzitter van Stad en Lande, de 
garnizoenscommandant, bestuursleden van corporaties, notabelen 
en raadsleden.


