
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 

helemaal vernieuwd en dan wil 
je daar niet al die kliko’s kwijt”, 
zegt een andere Weespse. De pa-
pierbak was haar al te veel, oud 
papier brengt ze liever zelf weg.
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 ¢ De oranje bak wordt stapsgewijs. Foto: Bob Awick

Koninklijke onderscheiding voor drie Weespers 

Architect tijdens die vrolijke 
welvarende periode vóór de 
Eerste Wereldoorlog; een tijd 
waarin kleurrijke versieringen 
in de gevel, torentjes op de 
dakkapellen en glas-in-lood in 
de bovenlichten gewild waren. 
Wiggers de Vries bouwde win-
kels met bovenwoning aan de 
Stationsweg. 

Als de zon in het westen on-
dergaat en haar laatste licht en  
warmte geeft, heerst hier een 
mediterrane sfeer: tafeltjes op 
het trottoir voor pizzeria La Ves-
pa en Ristorante Italiano Grande 

Selene,  de uitgebouwde serre 
van Restaurant Nagoya en op 
de hoek het prachtige Italiaanse 
restaurant Spaghettiamo. Daar-
tussen de café’s De Jaargang en 
De Peuk met zijn trouwe bezoe-
kers die de dag afsluiten met 
een rondborstig glas Trappist en 
een gezellige babbel. Op de Sta-
tionsweg sluit de Bussumer de 
dag vrolijk af. La vita è bella!
Wim (Wilhelmus) Wiggers de 
Vries, geboren in 1885, heeft 
het talent  van zijn vader Vin-
cent en zijn oom Theo. Als jonge 
architect neemt hij de vormen, 
de kleuren en de beeldtaal over 

die kenmerkend is voor de ar-
chitectuur van die vrolijke onbe-
zorgde periode vóór de Eerste 
Wereldoorlog. Winkelen in sier-
lijke winkels met een voorname 
uitstraling  geeft plezier aan de 
welgestelde forensen.

Stationsweg  2
Het eerste ontwerp van Wim 
Wiggers de Vries in Bussum is 
een winkel. De winkel met bo-
venwoning  van kruidenier H. 
van der Veen. Van der Veen is 
een kruidenier met luxe produc-
ten zoals de cacao van Van Hou-
ten. De jonge architect is dan 
17 jaar oud. De buitenkant van 
deze winkel met bovenwoning 
is nog geheel in tact. Het is een 
perfect symmetrisch opgezette 
gevel. Dit streven naar symme-
trie is kenmerkend voor al zijn 
ontwerpen.

Hij werkt in de periode waarin 

de Jugendstil populair is. Ju-
gendstil verwerkt het organi-
sche lijnenspel uit het planten-
rijk. De “zweepslag” in de lijnen 
is kenmerkend. In Bussum is dit 
element te vinden in veel glas-
in-lood-ramen. Populair is het 
bouwen met gladde, scherp ge-
sneden verblend-baksteen in de 
kleuren wit en crème in de voor-
gevel. Dit geeft een gebouw een 
lichte, vrolijke uitstraling. Wim 
speelt met de afwisseling van 
lichte en donker gekleurde ste-

nen in omlijstingen. De twee te-
gelplateaus met de Van Houten 
Cacao-reclame geeft een lande-
lijke scene met boerinnen, lam-
meren en bloemen. Terug naar 
de natuur. De gevel is ritmisch 
opgebouwd. Boven de vensters 
zijn bogen aangebracht met af-
wisselend gekleurde verblend-
stenen. Na dit pand volgen er 
meer.

Tekst en foto’s: 
Gerard Hoogendijk

Architect Wiggers de Vries (1)

Stationsweg 2

Van Houten Cacao tegeltableau, Stationsweg 2


