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         betreft ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Oudere Dorp-Huizerweg 4a-6-8’. 
 
 
         Geachte leden van de Gemeenteraad,      Haarlem, 2 augustus 2017 
 

Erfgoedvereniging Heemschut is een particuliere belangenvereniging die zich in heel Nederland 
inzet voor het behoud en de bescherming van cultuurhistorisch waardevol erfgoed. De commissie 
Noord-Holland wil hiermee haar bezwaar uiten tegen het ontwerp-bestemmingsplan Oudere Dorp-
Huizerweg 4a-6-8 zoals door uw College ter inzage gelegd. 
 
Wij achten het plan in strijd met een goede ruimtelijke ordening. De Huizerweg, een voormalige 
landweg, is aangemerkt als een historisch-geografische structuur van waarde.  
Deze structuur wordt gekenmerkt door grotendeels historische bebouwing. Dit prominente deel 
van de Huizerweg heeft nu een gaaf bebouwingsbeeld met bebouwing uit 1910, 1916 en 1922. 
 
Het oudste pand is het te slopen woonhuis nummer 6 en 8, direct gelegen aan de straatzijde. Het 
dateert uit 1910 en is daarmee een van de oudste panden aan de Huizerweg. Links daarnaast staat 
even oude bebouwing waaraan een lage (te verbeteren of te verwijderen) aanbouw is gerealiseerd 
t.b.v. een (voormalig) garagebedrijf. Rechts daarnaast staat, enigszins terug gelegen een woonhuis 
uit 1922 (Huizerweg 4). De op de hoek gelegen Vredeskerk dateert uit 1916 en won in 2007 
vanwege de herbestemming tot appartementen de Ruimtelijke Architectuurprijs van de gemeente 
Bussum.  
 
Aantasting ruimtelijke kwaliteit 
 
Volgens het ontwerp bestemmingsplan wordt “deze structuur met de ontwikkelingen in het 
onderhavige plan niet aangetast, aangezien het nieuwe kantoorpand zorgvuldig wordt ingepast in 
de bestaande stedenbouwkundige structuur, zich qua massa en schaal goed voegt binnen deze 
structuur en de lijnstructuur van de Huizerweg zelf niet gewijzigd wordt” 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Wij zijn van mening dat het voorgenomen bouwplan, dat dit bestemmingsplan mogelijk zal maken, 
de structuur, de cultuurhistorische waarden en het aanzien van deze weg ernstig aantast. 
 
Door de prominente ligging vlak aan de Huizerweg, meer naar voren dan andere panden, is het 
(niet beschermde) woonhuis extra kenmerkend en van invloed op de ruimtelijke kwaliteit van de 
omgeving. Door de hoofdvorm, materialisering en detaillering is het pand karakteristiek en naar 
onze mening op zijn minst beeldbepalend voor dit deel van de Huizerweg. 
 
Sloop van de woning heeft (na vaststelling van het voorgelegde bestemmingsplan) tot resultaat dat 
een standaard kantoorgebouw van drie bouwlagen met een maximale bouwhoogte van 12 meter 
onder vrijwel plat dak zich prominent zal manifesteren aan de weg. De kantooruitstraling 
contrasteert sterk met het villakarakter, de kerk en de bebouwing verderop aan de weg. De 
lijnstructuur zelf wordt inderdaad niet gewijzigd, maar het aanzien van de Huizerweg als oude 
route door Bussum wordt visueel geschaad. 
 
Wij achten het van belang dat het huidige volume van één bouwlaag onder een zadeldak met 
wolfseind gehandhaafd blijft vanwege het samenspel met de er naast gelegen villa en het 
herbestemde, als beschermd monument aangewezen kerkgebouw. 
 
Tenslotte vragen wij ons af waarom deze ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt als ertegenover 
nog steeds kantoorruimte leeg staat (vm. postkantoor aan de Poststraat) en welke 
precedentwerking dit heeft op andere mogelijke initiatieven van schaalvergroting door sloop en 
nieuwbouw van waardevolle, niet beschermde bebouwing aan historisch geografisch waardevol 
gekenmerkte structuren binnen uw gemeente. 
 
Naar onze mening volstaat een bestemmingsplanaanpassing van de functie woonhuis (nummer 
6,8) en het bijgebouw (nummer 4a) in kantoorruimte, waardoor de karakteristieken van de villa, 
alsmede het oudere bijgebouw en de Huizerweg zelf bij renovatie en herbestemming voldoende 
bewaard kunnen blijven. 

 
“Om de huidige omgevingskwaliteit ook in de toekomst te kunnen waarborgen, dient er zorgvuldig 
te worden omgegaan met monumenten en zullen wijken hun eigen identiteit moeten behouden”, 
aldus uw eigen vastgestelde beleid (Visie gemeente Bussum op Bussum in 2025 op 
bestemmingsplan in 2006). 
 
Wij vragen uw Raad niet akkoord te gaan met het voorliggende ontwerp-bestemmingsplan en toe 
te zien op handhaving van de aanwezige ruimtelijke kwaliteit en waarden van dit deel van de 
Huizerweg. 
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