
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.

7 MAART 2018

 ¢ De oranje bak wordt stapsgewijs. Foto: Bob Awick

Koninklijke onderscheiding voor drie Weespers 

Historicus en journalist Guus Pik-
kemaat woonde lange tijd in 
Ankeveen, maar kwam 22 jaar 
geleden met zijn vrouw Fieke in 
Bussum wonen. Gelijkvloers en 
dicht bij voorzieningen vanwege 
zijn invaliditeit. Hij overleed op 19 
februari jl. in Godelinde, waar hij 
de laatste jaren met grote waarde-
ring voor zijn verzorgers, woonde. 
Hij werd 88 jaar. Pikkemaat werd 
in 1929 in Ulft (Gelderland) ge-
boren, studeerde geschiedenis in 
Nijmegen en kwam in 1963 naar 
het Gooi en was van 1965 tot 1989 
hoofdredacteur van de Gooi- en 
Eemlander.

 Hij heeft met name in de laatste 
25 jaar van zijn leven zijn sporen 
verdiend met zijn boeken over 
de middeleeuwse ‘Jeanne d’Arc’, 

‘Eleonore van Aquitanië’ en ‘Wil-
lem IX de Troubadour’. 

Vóór die tijd publiceerde hij boe-
ken over de geschiedenis van Ne-
derland en onze regio. Zo schreef 
hij in 1963 samen met D.H. Couvée 
de paperback ‘Ons koninkrijk ge-
boren 1813-1815’ ter gelegenheid 
van 150 jaar koninkrijk. In 1995 
schreef Pikkemaat het boekje ‘Een 
wandeling door Naarden vesting’ 
met prachtige foto’s van Pim Vuik. 
In 1997 gevolgd door ‘De vesting 
Naarden’ in de Waanders Monu-
menten Reeks. Het boek beperkt 
zich niet tot de vesting, maar 
bespreekt ook de bijbehorende 
verdedigingswerken buiten de 
vesting. Een uitgebreide monu-
mententocht besluit het boekje. 
Beide boeken kwamen tot stand 
in samenwerking met het Vesting-
museum.  
 
Na zijn vertrek bij de krant kreeg hij 
in 1990 van de achterneef van de 
eigenaar/directeur van de Gooi- en 
Eemlander tijdens de bezettings-
jaren, de heer Klene, het verzoek 
de geschiedenis over deze jaren 
te onderzoeken. Er bleken echter 
nauwelijks archiefstukken te zijn. 
Klene was met name door de zui-

vering na de oorlog zo verbitterd 
dat hij veel archiefstukken heeft 
verbrand. Het boek dat Pikkemaat 
schreef berust vooral op interviews 
van nog levende betrokkenen en 
legt een zekere nadruk op het ver-
zet van medewerkers en ook op 
een verdediging van directie en 
leiding. Dit boek is niet in de han-
del geweest. 

In 2015 verscheen bij uitgeverij 

Aspekt ‘Vrijheid, gelijkheid en 
broederschap - het katholiek-
protestant dilemma’. Dit was ooit 
Pikkemaat’s proefschrift en het 
handelt over de allerminst saaie 
historie van Nijmegen in de jaren 
1794/1795  toen de Franse troepen 
met revolutionair élan de Repu-
bliek introkken.

Guus Pikkemaat was een rasvertel-
ler in woord en geschrift en een be-

minnelijk man. De familie schrijft: 
‘Hij had altijd tijd en ruimte voor 
iedereen’, en zo heb ik het ook 
beleefd als ik weer eens met een 
geschiedenisvraag bij hem kwam. 
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