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In mijn vorige artikel besprak 
ik het kasteeltje Maria’s Heu-
vel. Dit lag zuidelijk van de 
Meentweg aan de Heuvellaan. 
De Heuvellaan liep naar de Ma-
riaheuvel, die noordelijk van de 
Meentweg lag. 

Het terrein rond de Mariaheuvel 
was geaccidenteerd en begroeid 
met heide en wat boompjes. Het 
behoorde sinds ongeveer 1875 toe 
aan Joseph Hermann Biegel. Bie-
gel vernoemde de heuvel mogelijk 
naar zijn dochtertje Maria, dat in 
1878 op 4-jarige leeftijd overleed. 

Wandelpark
Biegel had het terrein ingericht 
als wandelpark, met een sierlijk 
toegangshek, bankjes, hekken 
rond de wandelpaden en een rus-
tiek bruggetje tussen twee delen 
van een heuvel waaronder een 

wandelpad was uitgegraven. Het 
park lag voor Biegel op een stra-
tegische plek. Hij keek vanuit zijn 
huis ‘Nassau’ aan de Nassaulaan 
uit op het door hem aangelegde 
Nassaupark. Daarachter had hij 
de Middenlaan geprojecteerd. Het 
was zijn bedoeling dat deze laan 
tot aan de Mariaheuvel zou lopen, 
zodat hij aan het eind van de laan 
ook het park dat hij daar had aan-
gelegd kon zien. Het is er niet van 
gekomen. 

Hij verhuisde in 1880 naar villa So-
litude aan de Gooilandseweg en de 
Middenlaan stopte bij de Parklaan. 
Het wandelpark was echter voor 
velen decennialang een geliefd 
doel van zondagse wandelingen 
en een ideaal speeloord voor de 
kinderen. Eigenaardig genoeg be-
hoorde het terrein tot de gemeen-
te Hilversum, maar bij de grote 

Wandelpark Mariaheuvel

‘Zolang er paarden bestaan…
…zal ik er hoefijzers onder slaan.’ Zo luidde de lijfspreuk van Jan 
Melis uit Muiden. We zien de smederij in de Naarderstraat. Het is 
1984 en onder het afdakje krijgt een paard nieuwe hoefijzers. Het zal 
in die tijd niet meer vaak voorgekomen zijn dat smid Melis een paard 
moest beslaan. Hij deed daarnaast andere smeed- en lasklussen. In 
1996 – Jan was toen bijna 80 – stopte hij. Met hem kwam een einde 
aan een paar eeuwen werk in deze smederij, waar zijn voorvaders 
nog stalen banden om wielen legden en schaatsen (‘Muidense’ door-
lopers) maakten.

 ¢ Het bruggetje in het wandelpark.

grenswijziging tussen Hilversum 
en Bussum van 1902 werd het bij 
Bussum getrokken.

Uitspanning
Al in 1877 liet Franciscus Ludovi-
cus Nieman een theeschenkerij 
voor de wandelaars bouwen op 
de hoek van de Meentweg en de 
Heuvellaan, maar daar werd nog 
weinig gebruik van gemaakt. Om-
streeks 1906 opende de weduwe 
Hilhorst in haar boerderij die ook 
aan de zuidkant van de Meentweg 
stond (op nummer 47) de melk-
schenkerij ‘Melkhuisje Maria’s 
Heuvel’. Dat werd, omdat Bussum 
inmiddels veel meer inwoners 
had, veel beter bezocht. 

Vandalisme
Dat ook toen al vandalisme voor-
kwam, blijkt uit een artikeltje 
in de Bussumsche Courant van 7 
maart 1903 onder het kopje ‘Brug-
getje nabij het Meenthek’: ‘Wij 
vernemen dat de eigenaar van 
het plantsoen bij Maria’s heuvel, 
om de voortdurende vernieling 
van banken enz. tevens ter be-
scherming van de jonge bepoting, 
besloten heeft, den toegang te 
weigeren. Dat zoo’n maatregel in 
Bussum nog noodig is, lijkt onver-
klaarbaar, maar toch is het zoo’.

Oldeheuvel
In 1914 liet Biegels zoon Hermann 
door de Bussumse architect Karel 
de Bazel een villa ontwerpen die 
in 1916 op het terrein zou verrij-
zen. De naam van de villa, die zo-
als te verwachten was op een ver-
hoging lag, verwees naar de heuvel 
die er had gelegen: ‘Oldeheuvel’. 
Hermann bleef met zijn gezin tot 
zijn dood in 1947 in deze villa wo-
nen. De villa werd in 1968 afgebro-
ken, waarna er tien geschakelde 
drive-in woningen op het terrein 
werden gebouwd, ontworpen door 
de architect G. Kelder. Deze wer-
den in 1970 in gebruik genomen 
en staan er nog steeds. 
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 ¢ De geschakelde drive-inwoningen.

 ¢ De Mariaheuvel, gezien vanaf de Meentweg.

 ¢ Het uitzicht op Bussum vanaf de heuvel.

 ¢ Villa Oldeheuvel van Hermann Biegel.

Geliefd wandel- en speelgebied aan de rand van de Meent
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