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Wat hoort in welke afvalbak?

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

‘Meer winst
milieu door beter
recyclen’

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 informatie stand
over Duurzaamheid in het
algemeen en verduurzaming van
de woning in het bijzonder.

WOUDENBERG Eind vorig jaar publiceerde het CPB een rapport over het
scheiden van afval. Recycling kan
namelijk een stuk beter zodat er
meer milieuwinst wordt gehaald.
Veel van ons plasticafval wordt geëxporteerd naar andere landen binnen, maar ook buiten Europa.

Ruim 86 ton gaat naar landen waar
minder strenge milieuregels gelden
en wordt deels gedumpt. Dat leidt in
die landen tot milieu- en gezondheidsschade. Deze hoeveelheid is
ongeveer gelijk aan twee miljoen
lege melkpakken. Natuurlijk helpt
het wanneer producenten recyclebaar materiaal gebruiken en wanneer er statiegeld op kleine plastic
flesjes en blikjes komt, maar een
andere belangrijke factor is de kwaliteit van het afval. Het is belangrijk
het juiste afval op de juiste plek beland.
Milieu Centraal geeft op haar website afvalscheidingswijzer.nl de
mogelijkheid om een product in te
voeren en te lezen waar dit in de
afvalbak hoort. Dat is nuttig, want
het is niet altijd duidelijk. Natuurlijk
hoort de plastic fles, die niet ingeleverd kan worden voor statiegeld, bij
het PMD (kliko met oranje deksel),
maar plastic met een aluminium
binnenlaag hoort daar niet. En ook
biologisch plastic hoort bij het restafval, tenzij het om composteerbare zakken, met Kiemplantlogo of
OK-compostlogo, gaat. Deze mogen
in de GFT-bak (kliko met de groene deksel). En plastic bestek hoort
ook bij het restafval, alleen verpakkingsplastic hoort bij het PMD. Al-
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pp Afvalstoffenheffing via Diftar, uitgevoerd door ROVA.

hoewel: plastic bekertjes mogen ook
bij het PMD. Maar Milieu Centraal
geeft wel aan dat dit eigenlijk alleen
geldt voor bekertjes die je als verpakking gevuld koopt.
In Woudenberg zamelt ROVA al het
afval in. Op rova.nl/wat-hoort-waar
staat ook een overzicht van wat er in
welke kliko mag. Zo mag een agenda met metalen of plastic spiraal in
zijn geheel bij het oud papier. Ook de
waspoeder- en diepvriesdoos kunnen gewoon in de blauwe kliko. In
het onderzoek van het CPB kwam
nog wel naar voren dat er steeds
meer etensresten in het oud papier

ROVA heeft ook een app waarmee
snel opgezocht kan worden wanneer welk afval wordt opgehaald en
waarmee een alarm kan worden ingesteld zodat niet vergeten wordt de
kliko aan de weg te zetten.

zitten. Deze verminderen de recyclebaarheid van deze afvalstroom.
Afgelopen jaar werd duidelijk dat
in Woudenberg meer betaald moet
gaan worden voor afval. Door een
goede afvalscheiding zijn de variabele kosten gedaald en waren de tarieven de afgelopen drie jaar lager.

Nog een milieutip: is de kliko nog
niet vol en kan het wachten tot de
volgende keer? Zet de kliko niet aan
de weg. Het elke keer moeten stoppen en optrekken kost veel brandstof en produceert relatief veel vuile uitlaatgassen. Samen met VDL,
HVC en Rotterdam werkt ROVA aan
de ontwikkeling van een elektrische inzamelwagen.

Door de stijging van de landelijke afvalverbrandingsbelasting en
extra kosten voor de milieustraat
stijgen de kosten echter. Ook in de
gemeente Woudenberg is er een dalende opbrengst voor PMD en papier wat duidt op meer vervuiling.

‘Nu heb ik het veel beter dan vroeger’
SCHERPENZEEL De afgelopen tijd
hebben boeren – ook vanuit de Vallei – behoorlijk van zich laten horen.
Dit massale protest leek te gaan over
het stikstofprobleem, maar er stak
meer onrust achter. Regelgeving
omtrent het milieu verlangt investeringen. Minister Schouten van
Landbouw zet in op kringlooplandbouw en dat is een heel andere manier van werken waaronder sterke
daling van pesticiden en kunstmest
bijvoorbeeld. Dus wéér meer investeren.
Niet altijd was duidelijk waar de
grootste onvrede ligt en per individuele agrariër zijn er verschillen.
Voor sommige is iedere inbreuk in
de eigen gewoontes al teveel, anderen kunnen de maatregelen niet
goed volgen of vinden achtereenvolgende veranderingen niet bij te houden. We hoorden de opmerking:
,,Schaf al die regels maar af en laat
de boeren het zelf bepalen, zij kennen hun vak.” Dat leidt tot overbemesting, verdwijnen van vogels en
insecten, kortom milieuschade. Dat
dringt inmiddels bij veel mensen
wel door. Aan de andere kant zijn er
steeds meer boeren die zelf kiezen
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Milieuvriendelijke
oplossingen voor
boeren

pp De boer van de toekomst moet rekening houden met technologische uitdagingen.

voor een sprong voorwaarts met milieuvriendelijke oplossingen. We
zetten er drie op een rij.
Een biologische rundvee- en varkenshouder ging 15 jaar geleden
om. Hij heeft het moeilijk gehad.
,,In het begin had ik het slecht, de
kosten waren wel lager door minder
bestrijdingsmiddelen en kunstmest,
maar de opbrengsten daalden zonder hogere opbrengstprijzen. Geleidelijk werden de prijzen wel hoger
omdat er meer vraag van de consument kwam. Nu heb ik het veel

beter dan vroeger. Nog steeds zie
ik de opbrengst per hectare stijgen
omdat in de grond steeds meer bodemleven teruggekomen is. Dat kost
gewoon tijd. Reken er maar op dat
er onder het maaiveld meer leven zit
dan daarboven.”
Een ander ergerde zich aan de hoge
kosten van mestafvoer. Hij ging zich
inlezen en haalde er deskundigen
bij. Het resultaat is nu een installatie
voor biogas uit mest. De mest die in
de vergister gaat moet twee maanden rijpen. Ieder uur iets er boven

in en ook iets eronder uit halen.
Helemaal bovenin ontstaat het gas.
Na zuivering kan dat worden geleverd aan het openbare netwerk in
de vorm van gas en elektriciteit. De
resten uit het proces vindt zijn weg
in de industrie. Dit is één vorm van
kringloop en zo zijn er meer.
In de Vallei zijn veel kippenhouders en die produceren veel (scherpe) mest. Een relatief eenvoudige
manier om die mest te verwerken
is de volgende. De mest wordt op
banden uit de stallen gehaald. Aan
het eind wordt warme lucht uit de
stallen (ventilatie) door de mest geblazen waardoor 80% van het vocht
al verdwijnt. Wat resteert gaat naar
bedrijven die er mestkorrels voor
de consument van maakt. Ook weer
100% duurzaam en verkrijgbaar bij
de Welkoop, Intratuin en dergelijke.
Het staat hier wel wat eenvoudig,
maar de weg naar dit soort oplossingen verlangt veel denkwerk, hulp
van deskundigen en niet te vergeten overheden voor vergunningen
en financiële steun. Voor nieuwe
technieken staan banken niet direct klaar zodat de overheid hulp
biedt, niet alleen uit Europa maar
ook vanuit Den Haag. De boer van
de toekomst moet rekening houden
met technologische uitdagingen en
vooral vooruitkijken. Makkelijk is
anders.

Onderzoekers van de Wageningen
Universiteit (WUR) bogen zich over
de ontwikkeling van ons land in
verband met het klimaatvraagstuk. Zij richtten de blik op 2120
en tekenden kaarten over de
inrichting van het land nu en over
100 jaar, zoals het kán zijn tegen
die tijd. Vraag: hoe vangen we
meer regenval en de stijgende
zeespiegel op door het smeltend
poolijs? Opvallende resultaten van
het onderzoek zijn: verdubbeling
van de bossen (CO2) en halvering
van de landbouwgronden. De
nieuwe bossen plannen op de
schrale gronden (duur om te
bewerken) en de resterende
landbouw op de gunstiger te
exploiteren kleigronden. Nieuwe
industrie liever op de oostelijke
hoger gelegen delen van het land.
Ook woningbouw stimuleren in
oost en zuid Nederland. Bouwen
doen we straks veel meer met
hout, uit die nieuwe bossen. We
proppen nu teveel in de Randstad.
,,Stop daarmee”, zegt de WUR. De
kustbescherming wordt verbeterd
door meer zand uit zee op de kust
te werpen. Eten doen we straks
veel meer vegetarisch met een
mix van vlees (flexitarisch). Onze
rivieren worden verbreed omdat
door de hogere zeespiegel het
rivierwater niet zo snel meer weg
kan. Het IJsselmeer krijgt meer
een functie als waterbuffer.

Green Deal
De Europese Unie lanceerde een
aanzet voor een Green Deal, het
klimaatplan voor Europa. In de
zomer moeten er meer details
komen. De insteek is in ieder geval
dat iedere (nieuwe) Europese wens
getoetst moet worden aan de
klimaatdoelstellingen.

Kat in ‘t bakkie?
Wetenschappers verklaren dat het
jachtinstinct van katten een
bedreiging vormt voor beschermde vogelsoorten, reptielen en
insecten. Volgens Europese regels
voor bescherming van de biodiversiteit zou de kat aangelijnd
moeten worden, net als honden.
Hierover ontstond een heftige
discussie die nog geen oplossing
heeft gebracht. Vooralsnog kwam
wel de vraag boven drijven of
kattenbezitters hun huisdieren ‘s
nachts binnen willen houden. Voor
een ‘straatverbod’ voelt minister
Schouten niet. Verplichte castratie
of sterilisatie is nog een optie om
de hoeveelheid (zwerf)katten te
verkleinen.

