
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 

Tot in de ’90er jaren kon je in het 
centrum van Bussum regelmatig 
een draaiorgel horen. De vrolijke, 
warme en ronde klanken werden 
afgewisseld met het gerammel van 
het mansardebakje. Vaak ging het 
om een hier in Bussum door de fir-
ma Pluer gebouwd draaiorgel. Soms 
kon je ‘De Sik’ horen of ook wel ‘Het 

Hummeltje’. Enigszins verborgen 
achter de gevels van de Noorder-
weg is het bedrijf gevestigd, waar 
al drie generaties lang draaiorgels 
worden verhuurd, onderhouden en 
gefabriceerd.

In het begin van de 20ste eeuw 
begon Peter Pluer (1885-1976) aan 

de Verbindingslaan een bedrijf 
voor het verhuren en exploiteren 
van draaiorgels. Hoewel het in 
de jaren rond de eeuwwisseling 
en later tijdens de Eerste Wereld-
oorlog een moeilijk bestaan was, 
hield Peter vol. Een van zijn zoons, 
Anton (1917–1990), raakte al op 
jonge leeftijd geïnteresseerd in 
de techniek van de draaiorgels. Na 
de Tweede Wereldoorlog begon 
Anton met reparatie- en restau-
ratiewerk aan draaiorgels, wat al 

spoedig leidde tot grote opknap-
opdrachten. De met restauraties 
opgedane ervaring, bracht hem er 
in de 60er jaren toe zelf draaior-
gels te gaan bouwen. De ‘De Ro-
sita’ was de eerste in de rij en er 
zouden er nog vele volgen. Pluer 
werd een gerenommeerd draaior-
gelmerk. Ruud Bandiet, exploitant 
van draaiorgel ‘De Bandiet’ in Am-
sterdam, over Pluer: ‘Hij is de beste 
draaiorgelbouwer ter wereld, ik 
weet in ieder geval geen betere’.

Intussen was de derde generatie 
Pluer aangetreden: Elbert Pluer, 
de huidige directeur. Vanwege de 
zich uitbreidende werkzaamheden 
werd in 1987 het bedrijf geves-
tigd op de huidige locatie aan de 
Noorderweg. Naast het werk aan 
orgels, werden allerlei  benodigd-
heden voor draaiorgels aangebo-

den, zoals het vervaardigen van 
de ‘kartons’ die de muziek van de 
draaiorgels aan de gang houden. 
De kartons worden zo langzamer-
hand vervangen door moderne 
techniek: midi-besturing door mid-
del van elektromagneten. Bij Pluer 
kunnen trouwens ook gebruikte 
orgelkartons gedigitaliseerd wor-
den.
In de loop der jaren heeft het be-
drijf vele orgels gebouwd, waar-
van dans- en concertorgel ‘De Lo-
tusfluit’ en het concertorgel voor 
het cruiseschip Zaandam van de 
Holland-Amerika Lijn de absolute 
hoogtepunten kunnen worden ge-
rekend. Ook heeft Pluer jarenlang 
de vijf (draai-)orgels van recreatie-
park De Efteling onderhouden.
‘In het Draaiorgelmuseum in 
Haarlem valt op zondagmidda-
gen regelmatig draaiorgel De 
Dulciaan te beluisteren.’
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PLUER: draaiorgels met een warme, ronde klank.
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