
op 27 maart 1912 in hotel De Rozenboom villa Corry

geveild met schuur, erf en fraai aangelegde tuin, voor de 

som van ƒ 25.106, -. 

De nieuwe eigenaar was bij de koop verplicht over te 

nemen: een tweepersoons notenhouten ‘waschkast’ met 

marmeren opzet en spiegel, met toe- en afvoer van het 

water, de geiser en een vaste bidet. Dit bevond zich in 

de bovenachterkamer. In het privaat een ‘waschgelegen-

heid’ met toe- en afvoer en een spiegel. Hiervoor moest 

300 gulden extra betaald worden. 

Hij kon de villa pas in mei 1912 aanvaarden. Een adver-

tentie in de Bussumsche Courant maakt duidelijk waarom: 

op 25 april werd er in villa Corry een partij net onderhou-

den meubilaire goederen geveild van Johannes Cornelis 

Kotting. Met deze advertentie en de notariële akten, 

die elkaar mooi aanvullen, krijgen we een goed beeld 

wat er in die tijd aan inboedel in de villa stond. Twee 

schilderijen in olieverf van Koekoek (een bekende familie 

van kunstschilders) voor zesentwintig gulden per stuk. 

Daarnaast was er nog een schilderij voor zesentwintig 

gulden, een schilderij voor negentien gulden, één voor 

vijf gulden en één voor één gulden en vijftig cent. Een 

zilverkast van rozenhout deed veertig gulden en twee 

gravures kostten twee gulden en vijf en twintig cent. 

In de krant stond een empire pendule met kandelabers 

en een vergulde pendule onder stolp. In de akte werd 

een pendule van honderd vijfentwintig gulden en pen-

dule van tweeëndertig gulden genoemd. Ook was er een 

klok voor vier gulden bij. In de akte had men het over va-

zen, in de krant stonden twee blauwe Chinese vazen van

1,30 m, twee vergulde Chinese vazen van 0,95 m en twee 

bamboevazen met inlegwerk. Het salonameublement 

was van mahonie en kostte tweehonderd drieëntwintig 

gulden. De andere tafels waren weer van notenhout. Er 

waren twee tuinameublementen en voor vijftien gul-

den had je een grasmaaimachine. De totale opbrengst 

van deze verkoop was ƒ 2.144,15. Alles moest contant

betaald worden.

De nieuwe eigenaar heet Lambert Top Petrus Janszoon, 

weer een Amsterdammer, geboren in 1854. Hij laat circa 

1912 het koetshuis bouwen. Zijn verblijf in villa Corry 

met zijn vrouw Catharina Boerendans duurt ook maar

enkele jaren. Hij overlijdt op 8 juli 1915. Het adres van de 

villa is dan Vlietlaan 18.

Weer word de villa op de veiling aangeboden in De

Rozenboom, ditmaal niet in zijn geheel maar in drie

onderdelen:  

Perceel 1. De villa met tuin. 

Perceel 2. Een bouwterrein met daarop staand

 koetshuis. 

Perceel 3. Een bouwterrein met kippenhokken,

 boomgaard en schuren. 

Hij wordt in januari 1916 toch in zijn geheel gekocht 

door de Amsterdammer François Albert Hubert Velle-

kamp, geboren in 1857. Met zijn vrouw Anna Cornelia van 

Stuijvenberg woont hij tot november 1928 in Villa Corry. 

De villa wordt nog omgeven door een ruime tuin en het 

koetshuis is een stalgebouw geworden. Het adres is nog 

steeds in beweging, de villa ligt nu aan de Vlietlaan 46.

Na de dood van Vellekamp gaat de villa weer de verkoop 

in. Dit maal duurt het wat langer voor hij verkocht wordt. 

De uitslag van de veiling bij ophouding leverde het be-

drag van ƒ 53.000, - op. Het blijven de Amsterdammers 

die de geschiedenis van de villa bepalen: NV Bouw en Ex-

ploitatie Maatschappij De Moldijk uit Amsterdam neemt 

het huis over. Dit wordt het einde van villa Corry. In

augustus 1929 is de aanbesteding en volgt het amoveren 

(slopen) van de villa. De voorwaarden waren verkrijgbaar 

bij de architect Jan Wilke. Op 6 september 1929 is aan 

de Vlietlaan een grote partij afbraak te koop afkomstig 

van de villa Corry. Deze moet dus augustus 1929 afge-

broken zijn. Ervoor in de plaats zijn winkel/woonhuizen 

gekomen. Het stalgebouw werd een garage, die (anno 

2009) nog bestaat en nog steeds het uiterlijk van een 

koetshuis heeft. 

- Stad en streekarchief Naarden,NNAB Inv.52, akten 7202.

- Stad en streekarchief Naarden,NNAB Inv.52, akten 7133.

- Stad en streekarchief Naarden,NNAB Inv.52, akten 7193.

- De Bussummer Courant via de website

 van www.gooienvechthistorisch.nl

Momenteel werkt de gemeente aan een aantal projecten binnen het historische cen-

trum. In dit artikel worden deze projecten toegelicht. 

Het directe gebied rondom het winkelgedeelte De Nieuwe Brink is aan verandering toe. 

Deze toevoeging van het winkelgebied uit de jaren 70 lijkt maar geen aansluiting te 

vinden bij het hoofdwinkelgebied, rondom de Nassaulaan. Dit vertaalt zich in minder 

publiek en een snellere wisseling van de winkelbezetting. Het gebied heeft een sum-

miere uitstraling en geen trekkende werking. Dit uit zich in onder andere in sociale 

onveiligheid. Na onderzoek bleek ook dat er in Bussum een zogenaamde ‘winkelacht’ 

bestaat. Deze ‘winkelacht’ loopt echter niet goed vanaf de oostzijde van de Brinklaan 

(Havenstraat, Kapelstraat, Nieuwe Brink). Samen met de 

eigenaren is de gemeente Bussum een traject ingegaan 

om te bezien welke mogelijkheden er zijn om het gebied 

beter in de ‘winkelacht’ te laten passen. Er wordt hierbij 

goed gekeken op welke wijze het nieuwe gebied gaat pas-

sen in de bestaande historische setting van het centrum. 

Bij dit project is zelfs een onderzoek gedaan naar de mo-

numentale waarde van diverse historische panden op de 

Brinklaan om te bezien of ze behouden moeten blijven 

in het nieuwe plan. Momenteel wordt er door een ont-

wikkelaar gekeken hoe het gewenste programma vertaald 

kan worden in een stedenbouwkundig plan. Omdat de 

plannen natuurlijk niet binnen een korte tijd gerealiseerd 

worden, wordt eveneens bekeken of er op de korte termijn 

een verbetering van de sfeer kan plaatsvinden.

 

 

Dit plein is het hart van Bussum. Helaas wordt het

momenteel niet als zodanig gebruikt. Natuurlijk is er elke 

donderdag markt, maar er is een wens om er meer functies 

te plaatsen. Bijvoorbeeld evenementen zoals de kermis 

Het centrum van Bussum staat bekend om zijn gezellige en kleinstedelijke uitstraling. Door het bezoekend publiek wordt 

het centrum geïnterpreteerd als een prettig gebied om te winkelen en te verblijven. Veiligheid en rust zijn de kernbegrip-

pen van dit karakter. Maar in het centrumgebied van Bussum wordt, ondanks de rustige uitstraling, hard gewerkt aan al-

lerlei nieuwe projecten. De gemeente Bussum werkt aan nieuwe invullingen die het karakter van het centrum in de nabije 

toekomst gaan versterken. Samen met allerhande partijen, van eigenaren tot omwonenden, bekijkt de gemeente Bussum 

de mogelijkheden van diverse centrumprojecten. Dit moet zich gaan vertalen in een centrumvisie, waarin de samenhang 

van alle functies binnen het centrum centraal staat. De visie richt zich op de toekomst van het centrum van Bussum. Het 

is de opzet dat door de centrumvisie en alle projecten hierbinnen het centrum een betere positie in de regio krijgt.



en wellicht meer horeca. Wel moet het plein haar groene karakter behouden. Door 

middel van gesprekken met omwonenden wordt gekeken wat wel en niet haalbaar is. 

Vervolgens komt er een ontwerp, waarin rekening gehouden wordt met onder andere de 

wensen van de belanghebbenden. Belangrijk is alle functies goed te positioneren. Het 

uiteindelijke doel is een stadsplein voor Bussum.

De gemeente wil het centrum graag levendig houden. 

Een van de middelen om een sociaal veilig en leefbaar 

centrum te realiseren is het wonen boven de winkelruim-

tes in het centrum weer te introduceren. Vaak worden 

de ruimtes boven de winkels gebruikt als opslag, omdat 

deze verdiepingen alleen toegankelijk zijn via de winkels.

Samen met Dudok Wonen wordt gekeken of de verdiepin-

gen een eigen opgang kunnen krijgen zodat er volwaar-

dige appartementen kunnen worden gerealiseerd. Het 

binnengebied achter de gevels kan wellicht ook worden 

ingericht als een eigen gebied waar de bewoners kunnen 

verblijven. Door dit binnengebied goed af te sluiten kan 

een tweede maaiveld boven de winkels gemaakt worden, 

waarin wellicht ook groen in kan terugkomen.

 

Het project De Veldweg beslaat de herontwikkeling van 

het huidige parkeerterrein aan de Veldweg, direct gelegen 

aan het spoor. Voor een nieuw plan op deze locatie heeft 

de gemeente Bussum in 2008 een prijsvraag uitgeschreven op basis van de Nota van 

Uitgangspunten. Er zijn vijf ontwikkelende partijen uitgenodigd om een plan in te die-

nen. Uitgangspunt was de ontwikkeling van een op zichzelf staand gebouw, waarbij aan-

sluiting gevonden moest worden met de bebouwing van het centrum. Het uiteindelijke 

ontwerp van Dudok Ontwikkeling met architect Hans Ruyssenaars is het winnende plan 

geworden. Dit ontwerp voldeed aan de eisen van de gemeente Bussum. Na de defi nitieve 

keuze voor het ontwerp is Dudok Ontwikkeling momenteel bezig met de verdere uitwer-

king van het ontwerp. Het is de bedoeling dat het project eind 2009 opgestart wordt. 

Het klooster Mariënburg en de kloostertuin zijn belangrij-

ke elementen in het centrum van Bussum. Vanaf verschil-

lende zijden is de tuin voelbaar aanwezig. De bomen wor-

den vanuit de direct omringende straten ervaren. Alleen 

is de tuin niet toegankelijk voor derden. Om dit in de toe-

komst wel mogelijk te kunnen maken heeft de gemeente 

Bussum een Wet voorkeursrecht op het perceel gevestigd. 

Dit houdt in dat, wanneer de huidige eigenaar het kloos-

ter en de bijbehorende tuin wil verkopen, hij dit eerst te 

koop moet aanbieden aan de gemeente. De gemeente is 

voornemens een meer publiekelijk karakter aan de tuin te 

geven. Het zou prettig zijn om Bussum een groen stads-

park te kunnen geven. Wanneer de begane grond van Ma-

riënburg een openbare functie krijgt wordt het een zeer 

goede toevoeging aan het centrum van Bussum. 

 

De gemeente Bussum heeft een onderzoek laten verrich-

ten naar de behoefte aan horeca van de inwoners van 

Bussum. Een groot aantal inwoners gaf aan een Grand Café te missen in het centrum. 

Onlangs is de gemeente benaderd door de eigenaar van de Rozenboom om in dit histori-

sche pand aan de Brinklaan een Grand Café te vestigen. De gemeente Bussum probeert 

zoveel als mogelijk ruimte te creëren om dit plan door te laten gaan. Ten eerste wordt 

het pand dan weer gebruikt zoals de oorspronkelijke functie was, ten tweede wordt 

tegemoet gekomen aan een wens van vele inwoners. 

De gemeente gaat bij alle projecten op eenzelfde, eenduidige wijze aan de gang.

Allereerst wordt door de stedenbouwkundige een Nota van Uitgangspunten opgesteld 

waaraan een nieuw project wordt getoetst. Deze Nota van Uitgangspunten geeft het 

kader waarbinnen het project zich mag ontwikkelen. Dit kader is gebaseerd op het

bestaande beleid, de specifi eke locatiegebonden eigenschappen en de ontwerpeisen die 

de gemeente Bussum stelt aan de verschillende locaties. Deze Nota van Uitgangspunten 

wordt voorgelegd aan de inwoners van Bussum. Door middel van inspraak krijgen zij 

vervolgens de gelegenheid om te bekijken of de Nota recht doet aan de locatie. Wan-

neer de projecten daadwerkelijk vorm krijgen wordt tevens een klankbordgroep geacti-

veerd, die de gemeente adviseert inzake het ontwerp. Deze klankbordgroep bestaat uit 

diverse adviescommissies, maar ook belangstel-

lenden uit de directe omgeving van het project 

hebben zitting. Als het ontwerp een voorlopige 

en defi nitieve status heeft volgt nogmaals een

inspraakronde. Op deze wijze creëert de

gemeente Bussum draagvlak voor de ontwerpen. 

Naast de ontwerpen zijn er nog verdere aan-

dachtspunten binnen de projecten. Hoe zit 

het met de verkeersafwikkeling tijdens en na 

de bouw. Hoe wordt omgegaan met eventuele 

bodemverontreiniging. Nemen de risico’s van 

luchtvervuiling door fi jn stof toe bij het nieuwe 

ontwerp. Al deze aspecten worden tijdens het 

ontwerpproces getoetst, zodat het project uit-

eindelijk goed past binnen de bestaande stede-

lijke structuren.
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