
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 

Lezing en excursie Oud-Bussem
Op het grensgebied van Naar-
den en Huizen, in het verlengde 
van de Oud-Blaricummerweg, 
bevindt zich de prachtige witte 
villa van Landgoed Oud-Bussem. 
200 meter de Flevolaan op is het 
bakstenen complex van Hofste-
de Oud-Bussem zichtbaar. 

De historie van Oud-Bussem is 
nauw verbonden aan rijke bui-
tenstaanders. 
In 1569 vestigde baljuw Paulus 

van Loo zich vanuit Muiden op 
de hofstede. In 1629 koopt de 
Amsterdammer Tijmen Hinlo-
pen, rijk geworden door graan-
handel en walvisvaart, Oud-Bus-
sem. Bijna twee eeuwen later is 
Abraham Bredius eigenaar. Ge-
volgd zijn kleinzoon Abraham, 
kunstkenner en directeur van 
het Mauritshuis. Joannes van 
Woensel Kooy moet zeker ook 
worden genoemd. Met zijn ver-
mogen stichtte hij, samen met 
Floris Vos, de huidige Hofstede 

Oud-Bussem, een modelzuivel-
bedrijf. Hij overleed echter al in 
1903 op 25-jarige leeftijd vlak 
nadat de eerste steen voor het 
bedrijfs- en woonproject was 
gelegd.
Het huidige Landgoed Oud-Bus-
sem bevindt zich op het terrein 

links van de hofstede; het soft-
warebedrijf SAS is daar geves-
tigd.

Jan Loggen, werkzaam bij SAS, 
geeft op 20 maart ‘s avonds in 
de benedenzaal van de Wilhel-
minakerk een lezing/presentatie 
over Oud-Bussem.
Op 29 maart en 6 april namid-
dag verzorgt hij een excursie op 
Oud-Bussem.

Klaas Oosterom

Lezing en excursie Oud-Bussem

Hofstede Oud-Bussem

Landgoed Oud-Bussem

Op dinsdag 20 maart 2018 
een lezing/presentatie over 
de geschiedenis van Oud-
Bussem door Jan Loggen. 
Plaats: Benedenzaal van de 
Wilhelminakerk, Wilhelmi-
naplantsoen 14 Bussum. Tijd 
20.00 uur. Toegang gratis. 
Aanmelden niet nodig.

Excursies op de terreinen 
en en bij gebouwen van 
Oud-Bussem. Behalve 29 
maart en 6 april, die al vol-
geboekt zijn, zijn er excursies 
op donderdag 5 april en 
vrijdag 13 april, namiddag. 
Voor leden van de Historische 
Kring Bussum is deelname 
gratis. Niet-leden kunnen 
deelnemen aan de excursie 
als zij lid worden (contributie 
is min. € 15 per jaar).
Aanmelden van zowel
leden als niet-leden:
oosteromnc@gmail.com.

Vermeld de datum van uw 
keuze, geef aan of u lid bent 
of wilt worden. U ontvangt 
een bevestigingsmail met 
exacte informatie.


