
WEESP Doordat we afval steeds 
meer scheiden, is er geen grote 
grijze bak voor restafval meer 
nodig. Een kleintje van 140 liter 
is genoeg. Daar staat de komst 
van een oranje afvalbak tegen-
over. Hier gaan de plastic en me-
talen verpakkingen en drink-
pakken (pmd) in. Dat betekent 
voor veel huishoudens kliko 
nummer 4, naast de grijze, de 
groene (gft) en blauwe (papier).

De oranje pmd-bak komt in de 
plaats van de losse zakken waar-
mee het pmd-afval nu wordt in-
gezameld en die vaak wegwaaien 
als ze op de vuilnisman liggen te 
wachten. Bovendien krijgt niet ie-
dereen vier kliko’s. Wie zijn afval 
liever zelf gescheiden wil inleve-
ren, mag dat ook doen. Daarnaast 
is het zo dat in krappe woningen 
een maatoplossing moet worden 
gevonden, zo legt milieuwethou-
der Herman Tuning uit. “Soms is 
het veel te krap voor één of meer-
dere kliko’s. We gaan de komende 
periode samen met de betreffende 
bewoners kijken naar de beste op-
lossing. Dat zou een extra onder-
gronds inzamelpunt in de wijk 
kunnen zijn.”

Maar ook velen die wel een ruime 
tuin met schuur hebben, houden 
het minischeidingsstation liever 
buiten de deur. “Een beetje te veel 
van het goede”, antwoordt een me-
vrouw uit Weesp op eeMaar ook 

velen die wel een ruime tuin met 
schuur hebben, houden het mini-
scheidingsstation liever buiten de 
deur. Maar ook velen die wel een 

ruime tuin met schuur hebben, 
houden het minischeidingssta-
tion liever buiten de deur. n vraag 
van GooiTV, dat over dit onder-

werp kwam filmen in Aetsveld. 
Veel inwoners in deze wijk lossen 
het op om de bakken net buiten 
de tuin te plaatsen, formeel ge-

zien op de openbare weg, zonder 
daarbij overigens de doorgang te 
belemmeren. “Mijn tuin is groot 
genoeg, maar we hebben het net 

31 jan 2018

 ¢ De oranje bak wordt stapsgewijs. Foto: Bob Awick

Koninklijke onderscheiding voor drie Weespers 

In 1898 richtte Frederik van Ee-
den de kolonie Walden op. Men 
leefde daar volgens het principe 
van gemeenschappelijk bezit. Er 
werd enkel voor eigen gebruik 
geproduceerd. Maar het was niet 
haalbaar en om in ieders dage-
lijkse behoefte te voorzien ging 
men langs de deuren venten.

Het meest succesvolle product 
van Walden was het witte brood. 
Tussen de bakkers en de rest van 
de bewoners ontstond echter 
onenigheid en in 1906 kwamen 

de bakkers in opstand en be-
trokken een ander pand. In de 
Bussumsche Courant van 9 janu-
ari 1907 lezen we “aanbesteed 
het bouwen van een bakkerij op 
het perceel Hamerstraat 7”. 

In de Gooi en Eemlander van 2 
maart 1907 stond het volgende 
bericht te lezen: “Vereniging 
Walden” Afdeeling Bakkerij, 
Hamerstraat 9-11-13, kruidenier-
derij en Comestibleshandel, Ha-
venstraat 34, voorheen Nieuwe 

‘s-Gravelandscheweg 54. Opge-
richt 1902. Goedgekeurd bij Ko-
ninklijk Besluit October 1903.

Er gingen nogal wat praatjes 
door Bussum omtrent de afschei-
ding van de bakkers en om een 
einde aan de praatjes te maken 
stond het volgende in de krant: 
De bakkers willen niet langer de 
melkkoe voor de kolonie Wal-
den en de andere daar uitgeoe-
fende bedrijven zijn. Het zijn de 
bakkers die de goede reputatie 
hebben verworven. Deze heb-
ben zich nu gevestigd op Hamer-
straat 9-11-13. Het ging om acht 
bakkers, een leerling-bakker, 
een koetsier, een broodloper en 

een boekhouder. 
Van de bakkers was Gerrit de 
Haer de meester-bakker en voor-
zitter van de vereniging. Eén 
van de medewerkers was Teen 
Jaarsma, die al in 1904 op Wal-
den bij de bakkersgroep kwam. 
Deze Jaarsma nam het bedrijf in 
1915 over en zette de Vereeni-
ging om in de N.V. Bakkerij Wal-
den.  Door de economische crisis 
in de jaren dertig was Jaarsma in 
1937 genoodzaakt een kleiner 
bedrijfspand te zoeken. Hij vond 
dit aan de Laarderweg achter 
nr. 112. Tijdens de Tweede We-
reldoorlog kwam Teen Jaarsma 
te overlijden en zette zijn zoon 
Louw de bakkerij voort. Door 

een maatregel van de regering 
in 1952, waarbij de broodprijs 
met drie cent moest worden ver-
laagd, maar de brandstofprijzen 
juist werden verhoogd, was deze 
tenslotte genoodzaakt de bak-
kerij op te heffen. Twintig jaar 
later stortte het pand tijdens de 
sloop in. 
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De bakkerij van Walden

Plan voor bakkerij aan de Hamerstraat (doorsnede). Plan voor bakkerij aan de Hamerstraat (voorgevel).


