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BUSSUM Het Prins Bernhard 
Cultuurfonds heeft besloten 
een bijdrage toe te kennen van 
maximaal 10.000 euro voor het 
restauratieproject van de grote 
toren van de Tindalvilla – een 
rijksmonument – in Bussum.

Er wordt een startbijdrage van 
vijf mille toegekend en dit be-
drag wordt verdubbeld zodra de 
Vrienden van de Tindalstichting 
door crowdfunding en fondsen-
werving zelf ook 10.000 euro bij 
elkaar krijgt. Maandag 21 juni 
is de einddatum van de publieke 
wervingsactie. De adviseurs van 
het cultuurfonds zijn ‘overtuigd 
van de kwaliteit van de betrokke-
nen bij de herstelwerkzaamheden 
van dit bijzondere cultuurhistori-
sche waardevolle pand’. Het her-
stel van de daktoren wordt van 
harte toegejuicht en er is volop 
waardering voor de jarenlange in-
zet voor het behoud van deze ka-
rakteristieke villa aan de Nieuwe 
‘s-Gravelandseweg 21 in Bussum 
en het culturele gebruik door de 
stichting.
Bussumer Hans Roelofsen richtte 
in september 1987 de Tindalstich-
ting op. Door de aankoop van de 
villa wist hij de sloop van dit bij-

zondere gebouw te voorkomen. 
Het gebouw is genoemd naar de 
man die deze villa in 1901 liet 
bouwen: Louis Adrianus Tindal. 
“Het plan om de torentjes te her-
bouwen leek een verre droom, 
maar de wenselijkheid daarvan 
werd al langer in de villawijk Het 
Spiegel breed gedeeld. Verloren 
gegane delen zoals de pilaren bij 
de oprit hebben we over de jaren 
door bestudering van oude foto’s 
en bestaande elementen van het 
huis gereconstrueerd. We kregen 
daarvoor een schoonheidsprijs 

van de Vrienden van het Spiegel 
in de jaren 90.” De kleine toren 
staat er inmiddels een jaar, en nu 
is de grote toren grotendeels klaar 
(”er wordt nog gewerkt aan het 
platform waarvan de funderende 
balken worden vervangen”). Gis-
termiddag werd het gevaarte met 
een hijskraan op de villa geplaatst. 
Het was nog spannend.

 ! Roelofsen herkende in 
april 1986 in de Tindal-
villa het droomhuis

 ¢ Het plaatsen van de toren trok veel bekijks. Foto: © Bob Awick

 ¢ De grote toren. Foto: PR

Grote toren van Tindalvilla 
weer op vertrouwde plek

Bussumer wist sloop van villa te voorkomen

door Jacqueline Roest

De Tindalvilla aan 

de Nieuwe ‘s-Grave-

landseweg – een rijks-

monument – is weer 

een toren rijker.

Vlaggenmotie 
verworpen door 
gemeenteraad
GOOISE MEREN De motie van 
het Goois Democratisch Plat-
form (GDP) om de driekleur 
op historische gebouwen bin-
nen afzienbare tijd weer te 
kunnen hijsen is door de ge-
meenteraad verworpen.

GDP-fractievoorzitter Jelmer 
Kruijt liet eerder aan deze krant 
weten goede hoop te hebben dat 
zijn motie over het vlagprotocol 
op historische gebouwen in 
Gooise Meren met een meerder-
heid in de raad aangenomen 
zou worden. Uit de stemming 
van de raadsleden werd de mo-
tie verworpen met negen stem-
men voor en twintig tegen.
Mogelijk is de motie verworpen 
door de aanvulling die wethou-
der Alexander Luijten in de 
voorgaande raadsvergadering 
gaf, die het nut van de ingedien-
de motie ontkrachtte en stelt 
dat het college hier al volop mee 
bezig is.

 ! GDP volgt het college 
kritisch en Hart voor 
BNM stemde tegen

   

Eindelijk 
woningen op 
KPN-locatie
BUSSUM Er komen mogelijk 
58 woningen, waarvan twin-
tig woningen in de betaalbare 
sector, op de ontwikkellocatie 
‘KPN-gebouw’ aan de Amers-
foortsestraatweg 81-85.

De gemeenteraad toonde zich 
overwegend gelukkig met het 
voorstel van wethouder Jorrit 
Eijbersen en de voortgang, gelet 
op de woningnood, van het pro-
ject. De besluitvorming staat 
voor volgende maand gepland.

De locatie toont al lange tijd een 
desolate aanblik. In 2016 zijn de 
grond en de gebouwen gekocht 
door een ontwikkelaar met de 
bedoeling huizen en apparte-
menten te realiseren. Diverse 
plannen waren al de revue ge-
passeerd toen het naastgelegen 
Crailo-gebied werd aangekocht 
door de gemeenten Gooise Me-
ren, Hilversum en Laren, met 
de bedoeling dit te ontwikke-
len. Het project van het KPN-ge-
bouw liep daardoor vertraging 
op in verband met de nodige af-
stemming, onder andere over de 
ontsluiting. De VVD stelde hier 
eerder vragen over en inmid-
dels heeft afstemming plaats-
gevonden. VVD-woordvoerder 
Mark Marshall is blij dat er 
schot in de zaak is gekomen en 
dat de ontwikkelaars nu daad-
werkelijk aan de slag kunnen. 
“Voor Gooise Meren betekent 
het de beschikbaarheid straks 
van 58 nieuwbouwwoningen 
én een grote verbetering van de 
aanblik aan de weg.”
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