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Primeur in Nederland
Uitbreiding inzamelingsproef recyclebaar afval
De start van de uitgebreide proef. Aan iedere geleegde container wordt een bedanklabel gehangen.

Noordoostpolder heeft de pilot met de gecombineerde afvalinzameling van papier en kunststofverpakkingen uitgebreid. Niet naar de rest van de Noordoostpolder, maar naar gecombineerde inzameling
met textiel, hout, oud ijzer, puin en hard plastic.
EMMELOORD - De vuilophaalwagen van HVC leegde
woensdagmorgen voor het
eerst de containers met
gecombineerd recyclebaar
afval in de Emmeloordse
wijken De Erven, Emmelhage en Waterland. De primeur voor Nederland. In de
loop van de volgende week
gaat ook gemeente Sliedrecht over op gecombineerd inzamelen. ‘Wij zijn al
een slag op hun voor’, zegt
Marcel van Brussel, vakspecialist afvalreiniging. ‘De
mensen hier zijn al gewend
om papier en kunststofver-

pakkingen gecombineerd en
gescheiden van het restafval
aan te bieden. Dat moeten
ze in Sliedrecht nog leren.’
Van Brussel werpt hier en
daar een blik in een grijze
container met blauw deksel.
‘De bewoners houden zich
netjes aan wat er in mag’,
constateert hij met voldoening. ‘Het is natuurlijk nog
even wennen dat er nu meer
stoffen in mogen, maar ik
heb al gezien dat er hout en
textiel in is gegooid.’ In veel
containers zit het plastic
afval nog verpakt in plastic
zakken. Dat hoeft nu in
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principe ook niet meer.
‘Alles mag er los in gegooid
worden. Deze container gaat
naar Middenmeer waar een
semi-automatische afvalscheidinginstallatie staat.
Een deel wordt door de machine gescheiden en een
deel moet nog handmatig
worden gescheiden.’ Op zich
al een vooruitgang in vergelijking met de handmatige
scheiding die het afgelopen
anderhalf jaar gehanteerd
werd, maar nog steeds arbeidsintensief, erkent Van
Brussel.
Toen de gemeente in december 2009 startte met de pilot
van gecombineerde inzameling van papier en kunststof
verpakkingen in genoemde
wijken, was niet voorzien
dat de proef zich zou uitbreiden met de inzameling van
nog meer droge, recyclebare
stoffen. Doel was toen om de
inzameling na een positieve
evaluatie polderbreed uit te
rollen.
Uitbreiding van het aantal in
te zamelen recyclebare stoffen kan echter nog meer
gewin opleveren. ‘Mensen
denken dat het een bezuiniging is’, licht Van Brussel
toe, ‘maar het gaat in eerste
instantie om het milieu.
Minder restafval, dus minder verbranding en minder
CO2-uitstoot. Op den duur
hopen we wel dat het een
lagere afvalstoffenheffing

tot gevolg heeft. Recyclebaar
materiaal is geld waard en
kunnen we gaan vermarkten. Daarnaast verdwijnt er
veel minder recyclebaar
materiaal in de grijze container voor restafval. De hoeveelheid kunststof verpakkingen in het restafval is in
de gehele Noordoostpolder
met 43 procent gedaald. Dat
levert ook weer een besparing op, omdat er veel minder restafval voor verwerking wordt aangeboden’.
Na evaluatie van de gecombineerde inzameling van
plastic en papier bleek al dat
de meeste bewoners blij zijn
met deze manier van inzamelen. Bovendien worden er
verhoudingsgewijs meer
kunststof verpakkingen
ingezameld in de drie proefwijken dan in de rest van
Noordoostpolder.
De verwachtingen over de
resultaten van de uitbreiding van de proef zijn dan
ook positief gestemd. ‘Als de
gemeente na evaluatie besluit om hier definitief mee
door te gaan in de hele gemeente, zal HVC ook investeren in een volautomatische afvalscheidingsinstallatie. De techniek is er al wel,
maar de investering kan pas
uit als er veel meer recyclebaar afval wordt aangeleverd. Daarna zullen de kosten voor afvalscheiding ook
dalen.’
S Margé Hof
Rest er nog één vraag: Wat
gebeurt er met ingezameld textiel? ‘Het is de
bedoeling dat textiel in
eerste instantie wordt
aangeboden in de daarvoor bestemde kledingcontainers en bij instanties als Het Goed’, licht
Dick Schouwen van HVC
toe. ‘Het gaat vooral om de
vodden. Die worden verwerkt tot poetskatoen.’
Katoen laat zich volgens
Schouwen overigens prima verwerken met synthetische stof. ‘Zolang het
maar geen fleece is, want
dat is al gerecycled en
heeft veel te korte vezels
om opnieuw te verwerken.’

