
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 

Links van het imposante Van 
Houtenpand, Stationsweg 2 uit 
1902, verrijst in 1906 het sym-
metrische winkelpand met bo-
venwoningen voor drie winkels, 
Stationsweg 4, 6 en 8, ook naar 
het ontwerp van Wim Wiggers 
de Vries. Kijk en vergelijk. Wat 
heeft dit ontwerp in 100 jaar 
meegemaakt? De torentjes zijn 
gesneuveld, één balkon is ge-
sloopt. Nr. 6, de melksalon met 
het Bensdorp-tableau, is nu café 
De Jaargang met links café De 
Peuk (v/h Tabak van J. Lub) en 
rechts het IJscuypje.

Wim Wiggers de Vries ontwerpt 
ook Mecklenburglaan 52-58 
(1906), Stationsweg 10-14 (1907), 
Stationsweg 16-18 (1907) en het 
ensemble Prins Hendriklaan 13-
23 (1909).

In 1909 rijden over de Brinklaan 
fietsen, paardenwagens en 
koetsen. Mecklenburglaan 23 
(zie foto) had uitzicht op de 
brug en haven. Nr. 13 is versierd 
met een torentje dat met liefde 
is hersteld. Het is het enige to-
rentje dat is bewaard gebleven 
van de vele die Wim Wiggers 

de Vries plaatste op zijn winkel/
woonhuizen.
 
De dood van Wilhelmus Wig-
gers de Vries
Bij het begin van de Eerste We-
reldoorlog roepen de burge-
meesters de leden van de land-
weer en de stormtroepen op 
zich bij de kazerne  te melden. 
Wim, ruim 29 jaar oud, meldt 
zich in Naarden. Hij is korporaal 
bij de Landweer van de Ves-
ting-Artillerie Naarden.  ’s Mor-
gens om halfnegen, woensdag 
2 september 1914, staat Wim 
op wacht  bij de Karnemelk-
sloot, daar waar de  spoorbaan 

de sloot kruist. De nieuwshon-
ger onder de soldaten is groot. 
Wat gebeurt er in België? Trekt 
Duitsland Nederland binnen 
dwars door Limburg? De trein 
richting Amsterdam komt langs. 
De treinpassagiers werpen kran-
ten door de schuiframen van de 
coupés naar de op wacht staan-
de soldaten. Wim grijpt naar een 
krant die naar de andere spoor-
baan waait. De D-trein uit Am-
sterdam snelt buiten zicht naar 
Hilversum. Als Wim de krant 
grijpt volgt de dodelijke klap.
Zaterdag 5 september vindt de 
plechtige uitvaartdienst plaats 
in de R.K. St. Vituskerk. Na af-

loop begeeft de familie zich in 
rijtuigen langs Vlietlaan, Nas-
saulaan en Brinklaan en gaat de 
stoet onder tromgerofffel naar 
de R.K. Begraafplaats. Een vuur-
peloton lost een salvo vóór en 
ná het kerkelijk ritueel.

Bescherming van bouwstijlen
Niet alle winkels van Wiggers 
de Vries zijn hier beschreven. In 
de Nassaulaan en Nassaustraat 
staan er waarschijnlijk meer. De 
oude raampartijen zijn vervan-
gen door grote etalageramen. 
Zorgvuldig ontworpen deuren 
met hardstenen omlijsting zijn 
verdwenen. Nooit zal het kunsti-

ge metselwerk en de versierin-
gen in de architectuur van vóór 
1914 onder de witte verf meer te 
zien zijn.
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