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Wespspin nu ook bij 
ons in de buurt
Over het weer hoef ik niet veel te 
melden. We hebben het allemaal aan 
den lijve ondervonden, die ongehoorde 
bloedhitte. Met niet alleen plezier 
en zongenot, maar ook met leed en 
ellende. Het schijnt dus toch te klop-
pen, al die verhalen over klimaatver-
anderingen.

En ook aan de hand van gebeurtenis-
sen in de natuur kunnen we afmeten 
dat er daadwerkelijk iets verschuivends 
aan de hand is. Kort geleden werd er 
landelijk al melding gemaakt dat de 
levensgevaarlijke Black Widow oftewel 
de Zwarte Weduwe spin steeds regel-
matiger bij ons wordt aangetroffen en 
zich hier kennelijk kan handhaven. In 
een vorig stukje noemde ik ook al de 

exotische halsbandparkiet en laatst 
hadden de media het over hier in het 
land broedende ara’s waarvan, (schan-
delijk!), de jongen waren gestolen, die 
in het wild waren uitgebroed.
En ook hier vlakbij werd ik kort gele-
den opmerkzaam gemaakt op een ‘uit-
heem’.
Zoals gebruikelijk bij zon en hitte heb 
ik een stekkie aan de Karnemelksloot, 
waarbij bakken afgewisseld wordt door 
blussen in het natuurwater.
Mijn al eerder genoemde detectormaat 
Rob wil daar ook wel eens aan mee-
doen, maar houdt het meestal niet 
lang vol. Dan pakt hij zijn digitaaltje 
en gaat in de verzengende tropenzon 
op zoek naar een plaatje.
En die vond hij afgelopen week dan 
ook. Hij stuitte op een hem onbe-
kende en uiterst fotogenieke spin, 
die meteen digitaal werd vereeuwigd. 
En de jonge onderzoeker is nog lang 
niet uitgedoofd in Rob, want prompt 
die middag kon hij melden dat hij de 
Wespspin (Agriope bruennichi) elec-
tronisch had vastgelegd.
Deze spin (ook wel Tijgerspin) 
genoemd kwam voor 1980 niet eens 
bij ons voor en is nadien aan een soort 
triomftocht noordwaarts begonnen. 
Zoals ook een aantal andere spinnen 
en insecten, die we wel kennen uit het 
Middellandsezeegebied. Dit allemaal 
wijst erop dat er inderdaad structureel 
en blijvend iets aan het veranderen is. 
We zijn duidelijk op weg naar een ver-
tropisering van onze contreien. Of dit 
leuk is? Ik heb er een hard en warm 
hoofd in!

Foto: Rob van den Brink
Gérard Buhr

Historische Kring Bussum ...
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De molen aan de Ceintuurbaan

nummer 30

Bron: Stads- en Streekarchief.

“Zij zullen wandelen en niet mat
worden” 
Wie aan het begin van de jaren vijftig over de
St.Janslaan in de richting van de hei loopt ziet na
de laatste huizen van de laan een molen staan.
Terwijl links en rechts al de nieuwbouw ver-
schijnt staat daar de molen `De Wandelaar`.
Een laatste overblijfsel van een voor velen
onbekend verleden.
Wat dichterbij komend leest de Bussummer op
de houten molen twee Bijbelteksten:  “Zij zullen
loopen en niet moede worden” en “Zij zullen
wandelen en niet mat worden” (Jesaja 40,
vers 31). Zo gaf molenaar Bakker de heide-
gangers een stichtelijk woord ter ondersteu-
ning mee. 

De enggronden
Vaak wordt gedacht dat de naoorlogse huizen
in Bussum Zuid de eerste bebouwing van dit
gedeelte van de gemeente zijn. Dat is dus niet
juist. Al vanaf het begin van de twintigste
eeuw vestigen zich op de enggronden allerlei
ondernemende lieden en avonturiers die liever
op enige afstand van het dorp willen wonen.
Vaak zonder water en licht. 

Tekstbijdragen: 
Hans Jonker, Nel Krijnen, Betty Spanjaard

Lees verder!
Deze week verschijnt het nieuwe nummer van
het Bussums Historisch Tijdschrift. In dit the-
manummer over De Engh worden de vroege
bouwsels en hun eigenaren beschreven. Het
tijdschrift laat unieke foto’s zien van dit
onbekende Bussum van toen.
Het Bussums Historisch Tijdschrift kost  
5 euro en is o.m. te koop bij Boekhandel Los

Houten bouwsels
Een groot aantal houten bouwsels verrijst op
de velden.
Zij moeten na de Tweede Wereldoorlog wijken
voor de grote uitbreiding van Bussum. Bij het
oplossen van de woningnood is geen ruimte
voor de sta-in-de-wegs. Ook de molen “De Wan-
delaar” blijft niet behouden, ondanks inspan-
ningen van de vereniging De Hollandsche
Molen.                             

Op de luchtfoto uit 1949 loopt vanaf linksonder naar
het midden de P.M.R.Versteeghstraat.. Schuin van
linksboven naar rechtsonder wordt de
T.B.Huurdemanlaan aangelegd. De Ceintuurbaan is
nog een pad langs de molen.

Molenaar Klaas
Bakker en zijn
vrouw Hendrica
Verweij.

Geschiedenis van een Spinnenkop
Klaas Bakker gehuwd met Hendrica Verweij wil net
als zijn vader Anthonie- aan het werk als molenaar
en vraagt vergunning om een houten molen te
bouwen op het toen nog open terrein hoek Hamer-
straat/St Janslaan. In het adresboek van de Hamer-
straat uit 1915 staat Hoenderpark ‘de Wandelaar’
met als eigenaar Klaas Bakker. Door verdere woning-
bouwplannen dreigde de molen in 1921 al te worden
afgebroken. Via de Diaconie van de gereformeerde
kerk werd er geld bijeengebracht om de overplaat-
sing naar de ‘Enggronden” te kunnen betalen.

Gérariteiten

In de zorgcentra en thuiszorg krijgen 
ouderen verzorging die gericht is op 
de hitte. Voor ouderen die zelfstandig 
wonen geeft de gemeente Bussum een 
paar tips om de warme zomerdagen te 
doorstaan:

Drink voldoende. Minimaal twee liter 
(kraan)water per dag, maar ook bouil-
lon. Het zout in de bouillon zorgt 
ervoor dat het vocht in het lichaam 
beter wordt vastgehouden.
Eet lichte maaltijden. Het is belang-
rijk dat u uw lichaam voorziet van vol-
doende voedingsstoffen, ook al heeft 
u minder trek.

Onderneem geen inspannende acti-
viteiten. Doe de boodschappen heel 
vroeg of anders laat op de dag. Laat 
het huishouden even voor wat het is, 
voor zover dat mogelijk is.
Ventileer de woonruimte ’s avonds en 
’s ochtends. Houd in de tussentijd, 
in ieder geval tussen 10.00 en 16.00 
uur, deuren en ramen zoveel mogelijk 
gesloten, zodat de warmte het huis 
niet in kan. Weer de zon door de gor-
dijnen overdag gesloten te houden.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact 
opnemen met de GGD, tel. (035) 692 
62 22.

Aanpassen aan hitte
Het is al een paar weken warm tot zeer warm. Voor veel men-
sen is het dan moeilijk om de normale dagelijkse dingen te 
blijven doen. Het beste is om het ritme aan te passen en jezelf 
in acht te nemen. 

 Orgelconcerten in de Grote Kerk van Naarden

Donderdag 27 juli:  Arjen Leistra 
Donderdag 3 augustus:  Jan Jansen (Dom organist) 
Donderdag 10 augustus:  Wybe Kooijmans/Olof Vugg, concert op drie orgels 
Donderdag 17 augustus:  Wybe Kooijmans m.m.v. Thijs van Leer
Donderdag 24 augustus:  Jaap Zwart
Donderdag 31 augustus:  Willem Harold Boog
Alle concerten beginnen om 20.15 uur en de toegangsprijs is € 5,-- / 4,-- 
(CJP/65+)
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LAAT JE VAREN!
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