
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 

Bussum, met name het Spiegel, is 
lang de plaats geweest waar Oud-
Indisch-gasten en kolonialen hun 
oude dag of verlof kwamen door-
brengen. We komen dit ‘gebruik’ 
ook tegen in het ontroerende do-
cument dat theatermaker Diede-
rik van Vleuten over zijn oom Jan 
schreef. Dit prachtige boek ‘Daar 
werd wat groots verricht’, is net 
verschenen. 

Diederiks overgrootvader Samuel 
C.S. van Vleuten (1871-1939) kwam 
in 1919 terug naar Nederland. “Niet 
lang daarna kocht hij van zijn in In-
dië opgebouwde vermogen (in de 

suiker) aan de ’s-Gravelandschen-
weg een van de grootste huizen 
in Bussum. Met zijn dertien ka-
mers, bijgebouwen, koetsiershuis 
en reusachtige tuin deed het huis 
niet onder voor de besaran in Per-
ning op Java”. Samuels echtgenote 
Bertha van Vleuten- van der Man-
dele overleed er 30 december 1926 
op 49-jarige leeftijd. 
 
Samuel verkocht na de dood van 
zijn vrouw de grote villa en ging 
in een kleiner huis aan de Wladi-
mirlaan wonen. Dat ‘klein’ is maar 
betrekkelijk, want het werd de im-
posante villa op nummer 1 waar het wapen van Luik, een herinne-

ring aan de eerste bewoners, nog 
steeds de voorgevel siert. Hij her-
trouwde met een vriendin van zijn 
overleden vrouw en verhuisde na 
enige jaren naar het familiebezit 
Huize Schuylenburg, een statige 
buitenplaats, verscholen tussen de 
bomen aan de oude Herenweg tus-
sen Bergen en Egmond. 
 
Zoon Sam, de grootvader van Die-
derik, die met succes de Gooische 
HBS in Bussum doorliep, werd met 
hulp van zijn vader directeur van 
Gooische Automobiel Onderneming 
(GAO). Op de Landstraat in Bussum 
werd een pand aangekocht en om-

gebouwd tot een showroom annex 
garage. Het werd geen succes.   

Oom Jan, de oudoom van Diederik 
van Vleuten en broer van zijn va-
der, de man waar het boek ‘Daar 
werd wat groots verricht’ over gaat, 
woonde maar kort in Bussum. Hij 
was planter in Indië, maakte een 
verschrikkelijke tijd door onder de 
Japanse bezetter en woonde van 
1956 tot zijn overlijden in 1989 in 
Blaricum.

Naschrift. De villa, Nieuwe ’s Grave-
landseweg 19, is gebouwd in 1902 
en heette Wel-tevreden, later Be-
rensberg.  In 1925 werd er tegen-

over de Spieghelkerk gebouwd. Na 
een brand in 1984 werd de villa in 
1986 afgebroken en kwamen er ap-
partementen. Het voormalige koet- 
en koetsiershuis heeft nu adres 
Meerweg 17. 

Klaas Oosterom

Z/w foto’s komen uit Diederik van 
Vleuten: Daar werd wat groots ver-
richt, Uitgeverij Hoogland & Van 
Klaveren, 2018.

Daar werd iets groots verricht

Johannes C. van Vleuten, ‘Oom Jan’

Huize Van Vleuten aan de ’s-Gravelandscheweg omstreeks 1920 . 
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