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‘Een duik in de PMD-zak’

Deze pagina komt tot stand in
samenwerking met Scherpenzeel
woont Duurzaam en Stichting
Duurzaam Woudenberg. Mailadressen: energieloket@scherpenzeel.nl en info@duurzaamwoudenberg.nl

‘De keuze voor
afval wordt in de
winkel gemaakt’

AGENDA
Repair Café Woudenberg,
Cultuurhuis Woudenberg: iedere
derde vrijdag van de maand, 14.00
tot 16.00 uur.
Repair Café Scherpenzeel,
Kulturhus De Breehoek: iedere
eerste vrijdag van de maand
Scherpenzeel, 14.00 tot 16.00 uur.
Bibliotheek Scherpenzeel, bezoek
tijdens openingstijden van de
bibliotheek in De Breehoek de
vaste boeken- en informatiestand
over Duurzaamheid.
Informatieavond Duurzaamheid,
gemeente Scherpenzeel. Lezing
door Marjan Minnesma van
Urgenda. Zij wil bedrijven,
overheden en maatschappelijke
organisaties helpen bij verduurzaming. Donderdag 20 juni in de
Breehoek.

SCHERPENZEEL In Scherpenzeel
wordt sinds 1 januari het Diftar-systeem toegepast: als we minder deponeren in de grijze kliko betalen
we minder afvalstoffenheffing. De
praktische uitwerking is gepubliceerd, maar is daarmee alles gezegd?

Jasper vindt afvalscheiding heel
goed, maar benadrukt dat dit niet
alles oplost. ,,Nu brengt de PMDzak al een flink deel van het gebruikte plastic terug. Dat levert
herbruikbare grondstoffen op, maar
niet alles is herbruikbaar en ook
niet in dezelfde kwaliteit als nieuw.
De kunst is om zoveel mogelijk hiervan weer om te zetten in plastic. Het
hergebruikte plastic is alleen minder helder dan nieuw en sommige
fabrikanten willen liefst dat in de
schappen in de winkel alles er helder uitziet.
Dan zijn er in veel soorten plastics
een mix aan soorten die niet allemaal direct herbruikbaar zijn. Die
moeten achteraf uit de berg plastic gehaald worden (nascheiding)
en dat is een klus. Voor die mix is
echter ook een bestemming gevonden: pallets, verkeersbordvoetjes en
fietsrekken.” Dat roept de vraag op
waarom er zoveel soorten plastics
zijn. ,,Ieder product stelt eisen aan

Louis van Riel

Nee, er zijn nog veel vragen bij de
inwoners van Scherpenzeel. Wij
spraken met de Scherpenzeler Jasper Scholten. Hij adviseert bedrijven en instellingen over verpakkingen en het afval daarvan. We duiken
eens in de PMD-zak.

pp In het vak bij de supermarkt kan de keus gemaakt worden: met of zonder plastic verpakking.

bijvoorbeeld houdbaarheid en hygiëne.”
En dan: wie heeft de sleutel in handen om dat te beperken? ,,Dat is de
fabrikant, supermarkt en de consument. De fabrikanten moeten
plastic verpakkingen verminderen
en als het echt moet maximaal herbruikbaar materiaal toepassen. De
consument kan bij aankoop afwegingen maken die de supermarkt
dwingt in een duurzamere richting.
Kiezen we voor eieren in een plastic doosje of nemen we die met een
doosje van gerecycled papier? Nemen we drank in eenmalige verpakking of in statiegeldflessen? Er

worden ook verse groenten zónder
plastic verpakking geleverd. Kijk
eens of er geen verse waren zonder
verpakking in het koelvak liggen.
Het is een langzame groei in de goede richting en het moet van beide
kanten komen: van de leverancier
én de bewuste kopers.”

bleek te kunnen. Maar hoe gebeurt
dat? ,,In water wordt het papier
los geweekt van het aluminium en
plastics (bijvoorbeeld doppen). Uit
papierresten worden kartonnen dozen, papieren zakken en huishoudpapier zoals keukenrollen zakdoekjes en wc-papier gemaakt.”

Dan vertelt Jasper ook: ,,Zwart plastic is lastig te hergebruiken doordat
het in de machines voor nascheiding
slecht herkend wordt. Oppassen dus
met zwarte plastic vleesschaaltjes.”

Even een uitsmijter: ,,Nu worden
de plastics uit de PMD-zakken nog
voor een beperkt aantal producten
gebruikt. Hoe minder plastic we gebruiken en hoe meer afval we kunnen omzetten naar minder strak
uitziend plastic, des te meer plastic
we uit de oceanen houden.”

Iets anders: het recyclen van drankkartons leek onhaalbaar, maar

‘Regionale duiding verkiezingsuitslag’
Wordt Europa
duurzamer als
het aan ons ligt?

met haken en ogen in het kader van
duurzaamheid. Want als je met genetische modificatie ervoor zorgt
dat gewassen veel minder water,
meststoffen en grond nodig hebben,
heeft dat een positief effect op ons
grondstoffengebruik en daarmee
op duurzaamheid. Maar als het leidt
tot monoculturen is het niet goed
voor de biodiversiteit. In dit geval is
ChristenUnie-SGP het oneens met
de stelling, terwijl CDA en VVD het
eens zijn.
Elske van de Fliert

WOUDENBERG Vorige maand gingen
we in Woudenberg, Scherpenzeel
en Renswoude naar de stembus. En
wat niet verwonderlijk is, is dat in
onze gemeenten ChristenUnie-SGP
de meeste stemmen kregen (36%).
Het CDA volgt met gemiddeld 15%
van de stemmen en vervolgens de
VVD met 13% van de stemmen over
deze drie gemeenten.

Duurzaam Woudenberg onderzocht
of deze partijen er ook duurzame
standpunten op nahouden op basis
van de stellingen in de Stemwijzer.
De eerste stelling die we bekijken is:
De EU moet grootschalige veehouderij ontmoedigen. Gelijk een lastige stelling. Want wat is duurzaam?
Efficiënt gehouden dieren in stallen
waarbij de lucht gezuiverd wordt?
Of stallen waar de beesten op eigen
inzicht naar buiten kunnen lopen
en lekker een beetje kunnen wroeten of scharrelen? Niet verkeerd in
het kader van dierenwelzijn. In het
kader van de fijnstof- en CO2-uitstoot is het eerste te prefereren.
ChristenUnie-SGP is het niet eens,
noch oneens met deze stelling. CDA

pp Duurzaam Woudenberg onderzocht de standpunten van partijen over duurzaamheid.

en VVD zijn het er mee oneens, dus
vooralsnog meer kans op efficiënte
stallen, dan biologisch vlees. Beter
is het natuurlijk om gewoon geen
vlees te eten als het gaat om het klimaat, in ieder geval.
Een volgende stelling in dit kader
is: Het Europees Parlement moet
statiegeld op plastic flessen in de
hele EU afdwingen. Door statiegeld
af te dwingen, stimuleer je recycling. Wij zijn wat dat betreft echt
een voorbeeld voor andere landen.

Maar heffen geen statiegeld op kleine plastic flesjes (die ook nog eens
makkelijker worden weggegooid).
Het feit dat “Europa” zich met zoiets
bemoeit, kan wel eens belangrijker
zijn voor partijen om voor of tegen te
zijn, dan het effect wat het sorteert.
ChristenUnie-SGP is in ieder geval
voor. CDA en VVD zijn tegen.
De EU moet het verbouwen van genetisch gemodificeerde gewassen
toestaan, is de derde stelling die we
behandelen. Ook hier een stelling

De vierde stelling is: In alle EU-landen moet een belasting op vliegtickets komen. Hier zijn alle drie de
partijen het over eens: ze zijn het
eens met de stelling. Tegenstemmers zijn trouwens ook wel van
tevoren te bedenken, bijvoorbeeld:
PVV, SP en FvD.
De laatste stelling is lekker duidelijk in het kader van duurzaamheid:
De EU-doelstellingen voor vermindering van de CO2-uitstoot moeten
strikter worden nageleefd. Maar als
de stem er vanaf moet hangen, dan
maakt het weer helemaal niks uit,
alle drie de partijen denken daar
hetzelfde over: eens.
Kortom: over het algemeen wordt
het er dus zeker niet minder duurzaam op in Europa als het aan ons
ligt, goed nieuws.

DUURZAME FEITEN
Minder plastics in de
supermarkten
De supermarktketens in Nederland spraken af om in 2025
minimaal 20% minder plastic
verpakkingen in de schappen te
leggen. Alleen al voor Albert Heijn
scheelt dat 270.000 kilo per jaar.
Maar dan blijft nog 80% over. Hoe
en wanneer we daar vanaf komen
is nog niet uitgemaakt.

Windmolens van hout
Vroeger waren windmolens
grotendeels van hout. Tegenwoordige windmolens voor productie
van elektriciteit zijn vrijwel geheel
van staal. Dat geeft na uitputtend
gebruik een hoop schroot op.
Daarom is het idee ontstaan om
windmolens weer van hout te
maken en het lijkt te kunnen. Als
er omheen bomen geplant
worden, leveren die later het hout
voor een nieuwe generatie
windmolens.

Wat hoort waar?
Op de website www.afvalscheidingswijzer.nl kunt u uitzoeken
wat in welke zak of kliko terecht
moet komen. Voor nog meer
details vonden wij een interessante website: www.afvalscheiden.
nu. Deze site geeft ook informatie
over wat er na het ophalen van de
kliko’s en zakken gebeurt.

Biodiversiteit staat
sterk onder druk
In Parijs is een natuurtop van Ipbes
afgesloten met een oproep van
130 landen. Ipbes is het platform
van de Verenigde Naties voor
biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Geconstateerd wordt dat de
mens een fundamenteel probleem
veroorzaakt door roofbouw te
plegen op de natuur. Het voortbestaan van vele plant- een diersoorten wordt bedreigd. De mens zal
daarom fundamenteel anders
moeten gaan leven. Maar hoe we
dit voor elkaar krijgen is nog lang
geen uitgemaakte zaak.

Kernachtig duurzaam
Het afvalvraagstuk is voor een
groot deel op te lossen door de
keus van de consument in de
winkel. Welke verpakking vind je
nog acceptabel? Beter nog is: géén
plastic verpakking.

