
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 

‘De Swaenenburgh’ is de naam 
van het ’s-Gravelandse landgoed 
dat het dichtst bij Bussum ligt, 
maar het minst bekend is. De in-
gang bevindt zich aan de Franse 
Kampweg, vlak tegenover de Hil-
versumse Meentweg, en het kavel 
staat haaks op ‘Schaep en Burgh’. 
Het is een betrekkelijk klein land-
goed dat in de loop van eeuwen 
verschillende eigenaren heeft ge-
had, samen met het naastgelegen 
’s-Gravenhoek, wat nu weiland is. 
‘De Swaenenburgh’ kreeg pas in 
1797 die naam. 

Eigenaresse Jkvr. Van Loon liet 
vlak na 1877 het huidige kapitale 
landhuis met koetshuis, ontwor-
pen door P.J.H. Cuypers, bouwen. 
Het is vanaf de openbare weg niet 
te zien. Het landgoed bevat verder 
nog bos, lanen, houtwallen, drie 
kleinere woningen, prieeltjes, een 
tuin en een groot gazon met wa-
terpartijen.

Doordat er ook aan de achter-
zijde vanaf de wandelpaden van 
‘Schaep en Burgh’ geen huis te 
zien is, maar wel hoge hekken met 

camera’s, doet het landgoed wat 
verdacht aan. 

Er was inderdaad wat aan de hand 
op het landgoed. Op 25 april 1989, 
zeven uur in de ochtend, vielen 
commando’s en politie met geweld 
het huis binnen. Zij arresteerden 
daar in opdracht van de Zwitserse 
justitie de libertariër, meester-
witwasser, fraudeur, zakenman en 
aandelenzwendelaar Robert Jan 
Doorn (op 1 maart 1946 in Arnhem 
geboren). Het lukte echter niet om 
Doorn veroordeeld te krijgen, en 

een paar maanden later zet hij zijn 
malafide praktijken voort. Nadat 
hij zijn landgoed rond 2000 ver-
loor, verhuisde hij naar Curaçao, 
waar hij zwendelt in vastgoed. De 
treurigheid is nog niet afgelopen: 
een andere crimineel, bekend on-
der de naam De Hakkelaar, heeft 
na 2000 ook op dit terrein ge-
woond en in die periode werd op 
deze locatie de film ‘De Dominee’ 
(over drugsbaron Klaas Bruinsma) 
opgenomen.
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De Swaenenburgh

Robert Jan Doorn als jonge der-
tiger.

Deel van globale wandelkaart rond 1950.

Het landhuis De Swaenenburgh.


