
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 
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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 

25 jaar geleden! Zes jonge Bus-
sumers, David en Ruby Klip, zus 
en broer Femke en Tjark Plat, 
Herman Bauer en Eric Lute-
ijn, maken in 1992/1993 in zes 
maanden een tocht van de uiter-
ste zuidpunt van Zuid-Amerika 
naar het hoge Noorden: Alaska. 

Een tocht van 30.000 km door 
14 landen, met vier bergbeklim-
mingen en de Pan-American 
Highway als globale leidraad. De 

tocht leggen ze af per bus, trein, 
boot, auto en te voet. 

‘Van Kaap Hoorn naar Mount 
McKinley’ is de titel van het boek 
over deze unieke Nederlandse 
expeditie van Pool naar Pool. 
Auteur was Eric Luteijn, één van 
de zes reizigers. Alle teamleden 
maakten foto’s. En uitgever M&P 
te Weert gaf in 1993 het gebon-
den boek van 144 pagina’s uit. 
De Stichting Pole to Pole onder-

steunde de expeditie. Dankzij de 
vele sponsors, waaronder diver-
se Bussumse bedrijven en parti-

culieren, konden ze niet alleen 
de tocht maken, maar ook dit 
boek en vier nieuwsbrieven uit-
geven. In de laatste nieuwsbrief 
van september 1993 kondigden 
zij een tentoonstelling en een 
audio-visuele presentatie aan, te 
houden op 3 oktober 1993 in het 
toenmalige Luchtvaartmuseum 
te Schiphol. Inmiddels zijn we 
25 jaar verder. De zes hebben na 

de tocht hun leven weer opge-
pakt, gezinnen gesticht, carrière 
gemaakt en wonen nu verspreid 
door Nederland. Het boek is in 
de bibliotheek van de Histori-
sche Kring Bussum in te zien. En 
via boekwinkeltjes.nl zijn nog 
diverse exemplaren te koop.

Klaas Oosterom

Jonge Bussumers van Pool naar Pool

In Antiqua in Guatemala.

Midden in het oerwoud op bezoek bij een indianenfamilie.
Omslag van het boek.


