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Cronenburgherbrug of Mussertbrug: ? 

In december 1930 bezocht ir. 

Anton Mussen (tweede rij, in 

het midden) het zojuist 
geopende gemaal te Muiden. 

Links van Mussen staat de 

voormalige ere-burger van 

Loenen, wijlen mr. dr. 

N. C.J.M. Kappeijne van de 
Copello. Op de voorste rij, 

derde van rechts Musserts 

vrouw. 

Foto: collectie]. Lamme. 
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Vraag een oudere Loenenaar naar de Cronen
burgherbrug, en de kans is groot dat u de weg 
wordt verteld naar de 'Mussertbrug'. Want dat 
is de bijnaam van de brug in de Bloklaan over 
de Vecht. 

Bijna twee jaar nadat Anton Adriaan Mussert in 
1918 aan de Technische Hogeschool van Delft 
cum laude afstudeerde als civiel ingenieur, trad 
hij in dienst van de provinciale waterstaat van 
Utrecht. In die functie zorgde hij ervoor, dat de 
Zuiderzeewerken niet ten koste gingen van een 
goede afwatering van de Vecht. 
Deze verdienste bezorgde Mussert een paar jaar 
later een bijbaan als technisch adviseur van de 
Gooise kamer van koophandel. In deze functie 
legde hij in 1926 de laatste hand aan een uitge
breid waterstaatkundig plan op de grens van 
het Gooi en de Vechtstreek. Het bekendste 
onderdeel hiervan werd het kanaal van Hilver
sum naar Vreeland. 

Een jaar daarop werd Mussert benoemd tot 
hoofdingenieur van de provinciale waterstaat 
van Utrecht. Een opzienbarende benoeming, 
want met zijn 33 jaar was hij op dat moment de 
jongste hoofdingenieur van het land. 
In deze functie moest Mussett leiding geven bij 

de aanleg van een uitgebreid wegenstelsel in de 
provincie Utrecht. Nieuwe wegen werden aan
gelegd, anderen werden vernieuwd. Zo werd 
Mussert onder meer verantwoordelijk voor de 
huidige S21, de provinciale weg die dwars over 
het grondgebied van Vreeland loopt, en de ver
binding tussen Loenen en Loosdrecht via Oud-
Over. Loenen hield aan deze vernieuwings
drang onder leiding van Mussert de 
Cronenburgherbrug over. 

In 1934 werd Mussert ontslagen bij de provin
ciale waterstaat van Utrecht, omdat hij zich niet 
wilde neerleggen bij het verbod voor ambtena
ren lid te zijn van de NSB. 
De noordelijke Vechtstreek zou hij echter nog 
regelmatig bezoeken. Dat was onder meer het 
geval op 21 juni 194 E toen hij even ten zuiden 
van Nieuwersluis de buitenplaats 'Vijverhof' 
opende als officieel onderkomen van de NSB-
kring 'de Vechtstreek'. 

Wegens landverraad werd Mussert na de oorlog 
ter dood veroordeeld. Het vonnis werd op 7 
mei 1946 door een excecutiepeloton voltrok
ken. 

Ruurd Ubels 


