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100 dagen 100% afvalvrij van
start
- Corine Koek-Maasdam -

REGIO, 23 feb ’17 – Donderdagavond 16 februari werd in
Almkerk de startbijeenkomst gehouden voor het project
100-100-100, waarbij 100 deelnemers gaan proberen om
100 dagen 100% (rest)afvalvrij te leven. Zo’n 20
deelnemers uit de gemeenten Aalburg, Werkendam en
Woudrichem bezochten de avond, waarbij veel herkenning
was, vragen werden gesteld en tips werden uitgewisseld.
140 deelnemers
Ton Daamen, specialist afvalbeleid- en beheer van De
AfvalSpiegel, begeleidt het project namens de zes
gemeenten (Aalburg, Werkendam, Woudrichem, EttenLeur, Moerdijk en Rucphen) in het regionaal project, dat
140 deelnemers telt. Zij vormen een doorsnede van e
samenleving; er zijn gezinnen, oudere echtparen, en
alleenstaanden, met de oudste deelnemer van 84 jaar. De
deelnemers zijn al twee weken bezig met het project, dat
startte op 1 februari en dat loopt t/m 11 mei. Elke week
is er een weekopdracht, kan het restafval op de
afvalmeter worden ingevuld, kunnen tips, vragen en
ervaringen worden gedeeld op het platform en kan men

elkaar stimuleren om bewust te kiezen hoe bijvoorbeeld
boodschappen doen.
Duidelijk wordt al gauw dat de ambassadeurs, zoals
wethouder Izak Koedoot (Woudrichem) hen noemt, al
jaren bezig zijn om afval goed te scheiden en restafval
zoveel mogelijk te voorkomen. Opmerkingen als: ik hoop
nog iets te leren, het gaat me goed af, ik doe dit al van
jongs af aan, we moten onze kinderen bewustmaken want
zij moeten verder, het is een goede uitdaging, kwamen
voorbij in de voorstelronde. Soms alvast tips: aluminium
mag bij het blik/oud ijzer en dat kan, met even sparen,
geld opleveren. Frituurvet inktcartridges en batterijen
kunnen vaak bij basisscholen e.d. ingeleverd worden en
zij ontvangen er een vergoeding voor. Een opmerking
naar mensen die één keer per twee weken hun 240 liter
container vol hebben: ga eens kritisch kijken, er is nog
zoveel te winnen. Vragen zijn er ook want het is soms
lastig welk afval nu precies waar bij hoort. Heel eenvoudig
is dit op te zoeken via www.afvalscheidingswijzer.nl. Even
intikken en je weet in welke afvalstroom iets thuishoort.
Per gemeente kan overigens de inzameling verschillen; in
sommige gemeenten wordt blik samen met plastic en
drankkartons ingezameld, maar in de gemeenten Aalburg,
Werkendam en Woudrichem gebeurt dat niet. “Scherpe
randen van het blik doen de plastic zakken gauw
scheuren. Verder is het zo dat blik apart inzamelen een
hogere opbrengst geeft, wat weer resulteert in een lagere
afvalstoffenheffing. Hoe zuiverder de afvalstroom, hoe
hoger de opbrengst”, aldus wethouder Koedoot en zijn
ambtenaar. Samen concluderen ze de deelnemers ook dat
afval soms niet te vermijden is. Denk aan volle
stofzuigerzakken, tissues, dameshygiëneproducten en
chipszakken (met binnenkant van zilverpapier) en
combinatieverpakkingen als een stripje aspirine, dat
bestaat uit plastic en zilverfolie.
Veel te winnen
Uit de presentatie van Daamen deze avond blijkt dat er
inderdaad nog veel te winnen is. In Nederland is de
hoeveelheid afval per inwoner sinds 1950 verviervoudigd.
En per dag gooien we met z’n allen in Nederland maar
liefst 500.0000 plastic (water)flesjes weg. In het restafval,
gemiddeld negen kilo per week per persoon, zit nog 90%
aan herbruikbare grondstoffen. Het is schrikbarend te
nomen dat 40% van het restafval weggegooid voedsel is.
“Hele broden, komkommers nog in de verpakking”, aldus

Daamen. “Mensen doen een keer per week boodschappen
en dan komt het niet uit om iets te eten of het is over de
datum en dan kiept met het in de grijze container.”
Wethouder Pim Bouman (Aalburg): “Er valt zeker te
winnen aan bewustwording.
Doelstellingen
Het moge duidelijk zijn dat een van de doelstellingen van
het 100-100-100 project is om bewust in te kopen, om zo
restafval en (voedsel)verspilling te voorkomen. Goed
scheiden van afval is een andere doelstelling, belangrijk
voor milieu en portemonnee. Andere doelstellingen zijn:
denk aan een tweede leven voor afgedankte producten en
ga bewust om met verpakkingen. Per Nederlander openen
we zeven verpakkingen per dag. Dat rakelt de discussie
wat op, sms zijn er wel drie lagen verpakking om een
product. Koedoot legt uit dat dit soms niet te voorkomen
is vanwege de HACCP regelgeving. Bedrijven die zich
bezighouden met bereiding, verwerking, behandeling,
verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen
moeten hieraan voldoen. Kort en goed gezegd voor wat
betreft verpakking: soms zijn meerdere lagen nodig ter
bescherming en besmetting van het voedsel.
Inspireren
Concluderend stellen Daamen en Koedoot dat het
belangrijkst van dit project is bewustzijn te creëren, van
elkaar te leren en elkaar te inspireren. Koedoot, zelf ook
deelnemer: “Wat is het argument om níet mee te doen of
om niet te scheiden? Voor sommige mensen kan ik me
voorstellen dat het lastig is hoor, in de steden op een flat,
dan heb je weinig ruimte om te scheiden. En ook hier in
onze gemeenten in appartementen is het lastiger dan
wanneer je een tuin of schuur hebt. Maar daar ligt voor
ons als gemeente de uitdaging. Het is de opdracht aan de
gemeenten om het openbaar gebied zo in te richten dat
mensen op goede manier hun afval kwijt kunnen. Ik ben
benieuwd naar de uitkomsten van het 100-100-100
project.”

