
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.

GAD gaat 353 afval aanpakken

 ¢ De oranje bak wordt stapsgewijs. Foto: Bob Awick

Koninklijke onderscheiding voor drie Weespers 

Van 25 oktober tot 3 november 
a.s. wordt in alle plaatsen in het 
Gooi de ‘Week-van-de-erfgooi-
er’ gehouden. Ook in Bussum. 

Vele eeuwen lang hebben Gooi-
se boeren het erfrecht gehad 
om vee te laten grazen om de 
gemeenschappelijke (‘gemene’) 
weiden. Van vader op zoon. 
‘Erfgooiers’ werden ze eeu-
wenlang genoemd. ‘Scharende 
erfgooiers’ heetten diegenen 
die een boerenbedrijf hadden. 
‘Niet-scharende’ als dat niet 
(meer) het geval was. Het aan-
tal niet-scharenden nam in de 
loop van de tijd sterk toe. En 
de rechten van de scharenden 
stonden ruim een eeuw geleden 
onder de sterke druk van de mo-
derne tijd. In 1912 werd daarom 
de situatie voor de betrokkenen 
verbeterd en verduidelijkt door 
de totstandkoming van de Erf-
gooierswet. 

Maar ook daarna haalden de 
maatschappelijke en techni-
sche ontwikkelingen het Mid-
deleeuwse systeem in. En met 
instemming van alle betrokke-
nen werd de organisatie van de 
Erfgooiers in 1971 ontbonden 
en kregen duizenden erfgooiers 
een uitkering in geld of grond.

In Bussum houdt de Historische 
Kring Bussum in de Week-van-

de-erfgooier de herinnering 
aan de erfgooiers levend. 

Zo staat er in de Bibliotheek 
Gooi en meer (Wilhelmina-
plantsoen 18, Bussum) een 
banner van de Stichting Stad & 
Lande van Gooiland, waarop de 
geschiedenis in teksten en af-
beeldingen wordt verteld. 

En op woensdag 1 november 
geeft Klaas Oosterom in wijk-
centrum Spieghelwijck, Iepen-
laan (bij ingang Zandzee Vi-
vium Zorggroep) een lezing, 
ondersteund met PowerPoint 
over de geschiedenis van de 
Erfgooiers. Aanvang 14.00 uur. 
Toegang € 3,-. 

Van tevoren opgeven kan via 
gjbergenhenegouwen@ziggo.nl.

Klaas Oosterom

Erfgooiers ten eeuwigen dage 

Boer (F. Hart Nibbrig 1905)


