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Binnenkort beginnen bijzondere 
werkzaamheden bij het kruispunt 
Brediusweg/ Brinklaan: de gemeente 
vervangt de wateronderdoorgang 
(“duiker”) die de Bussumse riool-
water-huishouding verbindt met het 
afwateringsstelsel ten Noorden van 
de gemeente. 

De huidige duiker heeft meer dan zes-
tig jaar onzichtbaar onder het wegdek 
van de Brediusweg gelegen.
In april 1940 werd een begin gemaakt 
met de demping van de Bussumse 
haven. Deze was op de plaats waar nu 
het gemeentehuis en het aangrenzende 
parkeerterrein liggen. 
Terwijl donkere wolken zich begin 1940 
boven Nederland samenpakken (zo is 
de Palmkazerne in de hoogste staat 
van paraatheid) wordt de ophaalbrug 
over de Bussummer Vaart aan het 
begin van de Brediusweg afgesloten. 
Onder grote belangstelling verzinkt 
de gemeente twee buizen om de 
“Brediusdam” doorlaatbaar te maken.  
In de daaropvolgende bezettingsjaren 
wordt de Bussumse haven gedempt. 
Nog tot lang na de bevrijding zou aan 
dit deel van de Brinklaan een kale 
vlakte grenzen. Na de bouw van het 
gemeentehuis in de zestiger jaren 
volgt nu de verdere bebouwing van Gr
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Bussums Historisch Tijdschrift met o.a. 
“Het Spiegel” mooiste villawijk van 
Nederland? Het september/oktobernum-
mer, de fiets- en wandelroute en de dvd 
nu verkrijgbaar! Meer informatie bel 
(035 69 129 68) of per email 
(hist.kring.bussum@planet.nl)

het oude havengebied met het project 
Landstraat Noord. De gemeente grijpt 
deze gelegenheid aan om ook meteen 
een ingenieus rioleringsstelsel onder 
de grond te leggen.

Of er opnieuw hoorngeschal op de Bre-
diusdam is te beluisteren is niet zeker, 
wel dat er opnieuw veel te zien is .  

Tekst: Hans Jonker

Foto’s: Gemeentewerken Bussum (Stads- en Streekarchief Naarden)       
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IntermediCare Thuiszorg
Gooi en Wijdemeren

Voor AWBZ, PGB of particuliere
verpleging en verzorging.

Wij werken nauw samen met 
ProGeriaThuiszorg voor een 

optimale zorgverlening.

Tel: 035 – 707 4567  
of info@intermedicare.net

Creosoot
Met een haard of kachel haalt u ook 
het gevaar van schoorsteenbrand in 
huis. In Nederland komen ieder jaar 
zo`n 10.000 schoorsteenbranden voor. 
Bij ca. 2500 van die branden komt de 
brandweer er aan te pas. Een schoor-
steenbrand ontslaat meestal doordat 
de aanslag in het rookkanaal (een 
dikke laag zeer brandbaar `creosoot’) 
in brand vliegt. Dat gebeurt bij een 
temperatuur van ongeveer 500 C. Deze 
creosoot, een teerachtige laag, wordt 
gevormd uit onverbrande deeltjes, die 
bij verbranding het rookkanaal in gaan. 
De mate waarin deze onverbrande 
deeltjes ontstaan hangt nauw samen 
met de keuze en het gebruik van de 
kachel of haard, het type schoorsteen, 
en de wijze van stoken. 

Beunhazen
Uit oogpunt van brandveiligheid is het 
van belang uw schoorsteen minstens 
één maal per jaar te laten vegen. Als 

ook in de zomer wordt gestookt, moet 
dit minstens tweemaal gebeuren. Daar-
naast moet de kachel of haard worden 
geïnspecteerd op gebreken die een 
gevaar zijn voor uw veiligheid.

In Nederland wordt jaarlijks het vegen 
van de schoorsteen slechts aangera-
den. Evenmin is het beroep schoor-
steenveger erkend en beschermd. Juist 
daarom is geen land in Europa met een 
zo`n goed klimaat voor beunhazen op 
schoorsteenveeg gebied als Nederland. 
Kreten als “ erkend door de brandweer” 
zijn daarom ook niet betrouwbaar. 
Simpelweg omdat de brandweer dit 
niet doet!

Gezel
Het vakkundig vegen van uw schoor-
steen en het controleren van gebreken 
kunt u het beste overlaten aan des-
kundigen. En juist daarom probeert 
de brandweer consumenten ervan te 
doordringen dat een ervaren schoor-

steenveger de beste garantie is voor 
deugdelijk vakwerk.  Een deskundige 
schoorsteenveger staat ingeschreven 
bij de kamer van koophandel, werkt 
met deugdelijk materiaal en heeft 
een toelatingsexamen afgelegd of is 
in het bezit van een diploma ”Gezel“ 
schoorsteenveger. Hij levert na afloop 
van het werk een duidelijke bon, 
met daarop naam, adres, telefoon en 
inschrijvingsnummer bij de Kamer van 
Koophandel (KvK).

Geen uitkering bij 
achterstallig onderhoud
Misschien denkt u wel dat u verzekerd 
bent bij een schoorsteenbrand, maar 
wist u ook dat de verzekering niets 
aan u uitkeert als blijkt dat uw schoor-
steen achterstallig onderhoud heeft. 
Wees dus verstandig en laat ook uw 
schoorsteen vegen! Voor goed onder-
houd kunt u terecht bij ABO Schoor-
steenvegersbedrijf uit Naarden.

Tijd voor de schoorsteen
Nu het kouder wordt en de bladeren beginnen te vallen, steekt men de kachel of haard weer aan. Zorg 
ervoor dat wel uw schoorsteen in orde is, want u zult de eerste niet zijn bij wie het mis gaat. Veel men-
sen staan er niet bij stil dat ook de schoorsteen onderhoud nodig heeft, omdat in Nederland een perio-
dieke controle (nog) niet verplicht is. 

Nog eenmaal kunt u een fietspresta-
tie leveren en wel op 18 oktober voor 
een korte tocht van ongeveer 30 km. 
Waar de rit naar toe gaat, is nog een 
verrassing!  Het vertrek is om 13.30 
uur vanaf de Palmpit. Onderweg wordt 
er ook een keer gestopt om een con-

sumptie te gebruiken. Deelname aan 
de fietstocht is gratis, de consumptie 
is voor eigen rekening. U bent rond 
17.00 uur terug bij de Palmpit.  Voor 
meer informatie: Wijkontmoetingscen-
trum de Palmpit, Roodborstlaan 30A, 
tel: 693 87 86

Fietsen 
met de Palmpit

Gordijnen vuil!!!
www.gordijnservice.nl


