
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 

In de vorige eeuw kende Bus-
sum een Beukenlaan. Niet in Het 
Spiegel. Niet bij de Eikenlaan, 
de Iepenlaan of de Lindelaan. 
De Bussumse Beukenlaan was 
een zijweg van de Amersfoortse 
Straatweg, vlakbij de Koekoek-
laan. De weg  lag in het verleng-
de van haar naamgenoot aan de 
Bikbergen-kant en vormde de 
toegangsweg tot de Palmkazer-
ne (gebouwd in 1939). 

De bouw van deze kazerne is 
het slot van een hoofdstuk in de 
geschiedenis van zuidelijk Bus-
sum. Dit  vertelt over de plan-
nen tot de ontwikkeling van een 
villawijk aan weerszijden van 
de straatweg naar Amersfoort. 
Begin twintigste eeuw. Op het 
grondgebied van Blaricum en 
Bussum plande een particuliere 
bouwmaatschappij het Villapark 
Crailo. Kavels werden uitgege-
ven, wegen werden aangelegd, 

de ingebruikneming van een 
tramlijn naar het station werd 
voorbereid. 

Uiteindelijk zijn maar twee vil-
la’s gebouwd. Waarvan één op 
de hoek van de Amersfoortse 
Straatweg met de historische 
Oude Postweg: een door archi-
tect K.P.C. de Bazel in opdracht 
van ing. C. Kloos ontworpen 
woonhuis. Deze villa met haar 
enorme tuin is de enige woning 
aan de in ‘Beukenlaan’ omge-

doopte Postweg  gebleven. 
Overigens met het adres Amers-
foortsestraatweg (eerst nummer 
30,  nu nummer 87). De Eerste 
Wereldoorlog, de economische 
crisis en vervolgens de onteige-
ning voor militair gebruik, bra-
ken de villapark-plannen af. En 
de straatnaam Beukenlaan? Die 
bleef in onbruik en verdween 
weer stilletjes.    

Terug naar Het Spiegel. En ver-
der terug in de tijd. Er was ook 

hier wel degelijk ooit sprake van 
een Beukenlaan. Bijvoorbeeld bij 
de oprichting van de Vereniging 
tot Verfraaiing der Gemeente 
Bussum in 1883. De straatnaam 
is nooit officieel vastgesteld en 
om een onbekende reden raak-
te ook hier de naam weer buiten 
gebruik.
Nu er een nieuwe zijstraat bij de 
Iepenlaan komt is het misschien 
een goed idee om deze naar de 
zo veel in Het Spiegel voorko-

mende boomsoort te vernoe-
men.  

Hans Jonker 
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