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De stad Haarlem heeft een duurzame reputatie.
Maar vergeleken met de gemiddelde Nederlander
doen haar inwoners het dramatisch slecht als het
aankomt op het scheiden van hun afval. Hoe kan
dat? Spaarnelanden startte de uitdaging
100-100-100 om het bewustzijn over het scheiden
van afval te vergroten. Haarlems Dagblad vroeg de
deelnemers hoe het ermee staat.
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’Het bewustzijn in Nederland is er wel’
,,Ik heb tien jaar op Aruba gewoond. De
inwoners staan meer in verbinding met
de natuur, want ze zijn meer buiten.
Maar het bewustzijn over het scheiden
van afval is er niet. Nieuwe koelkast kopen? Dan gooi je je oude gewoon in
berm. Ook het afval wordt bij elkaar
gegooid. Wijnflessen, eten, plastic wordt
allemaal samen verbrand. Dat is treurig
om te zien. Maar ja, in Nederland zijn we
ook met tv-commercials dertig jaar bezig
geweest om mensen zo ver te krijgen,
geen patatbakjes op de straat te gooien.
Op Aruba heb ik ook wel een aantal keer
de stranden schoongemaakt. Het opmerkelijke was dat we vooral dopjes van
flessen tegenkwamen, niet de flessen zelf.
Die doppen liggen meestal in het zand en
vergaan bijna niet. Als je realiseert hoeveel daarvan onder water ligt en wat voor
schade dat aanbrengt in de zeeën, dan is
dat is dramatisch.
Ik ben daarom met het onderwerp afval
bezig. Toen ik twee jaar geleden weer
naar Nederland kwam, leefde ik op. Ik
mocht alles scheiden en dat doe ik dan
ook fanatiek. Maar ik wil meer. Als mensen minder producten met verpakkingen
kopen, dan ontstaat er ook minder afval.
Dat lijkt me een structurelere oplossing.
En het kan. Dat zie je met die plasticzakjesregeling. Ondanks dat het slechts een
paar cent is, trekken veel mensen zelf
zakjes uit hun tas.
Ik zag op de televisie een vrouw die zonder afval leeft en ik ken mensen die een
bakje meenemen als ze naar de slager
gaan. Toen ik de flyer zag over 100-100-
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Haarlem Q Neem een stad met veel
smalle straatjes, waar huizen geen
tuintjes of een achterom hebben, en
waar veel hoogbouw is en je krijgt
een stad waar mensen hun afval niet
goed scheiden. Echt kwalijk kun je
dat de inwoners niet nemen, legt
grondstoffendeskundige
Pieter
Reus uit van OnsBuro. ,,Het grootste gedeelte van het afval is gft en als
bewoners die niet kunnen scheiden,
hoopt dat op als restafval.’’
Vergeleken met andere steden valt
het nog mee, vervolgt hij. ,,Er zijn
steden waar het veel beter gaat,
Maastricht en Nijmegen bijvoorbeeld. Dat komt omdat daar systemen in zijn gevoerd die werken.’’
Maar als je het Haarlemse cijfer
van slechts 27 procent gescheiden
afval vergelijkt met Amsterdam
(16%), Rotterdam (9%), Den Haag
(15%), doet Haarlem het best aardig,
vindt hij.
De sleutel tot succes zit in een
gedragsverandering bij de inwoners. Volgens Reus zijn daarbij drie
dingen belangrijk. Een: het moet
de burger makkelijk worden gemaakt, twee: de burger kan het
beste zelf het afvalsysteem kiezen,
drie: er is een andere mindset
nodig. ,,Afval bestaat niet. Je koopt
spullen en als die zijn gebruikt,
zijn het nog steeds spullen. Bijna
alles kan worden hergebruikt als
grondstof voor een nieuw product.’’

Reus kan het weten. Met zijn collega’s van het bedrijf ’OnsBuro’
adviseert hij veel gemeenten in
Nederland bij hun afvalbeleid. In
2012 was het bedrijf de aanjager
van een nieuw scheidingssysteem
in Horst aan de Maas waar toen
46% van het afval werd gescheiden.
Die gemeente staat nu met 91% op
de eerste plaats op de lijst van
Rijkswaterstaat en het CBS. De
inwoners produceren gemiddeld
slechts 21 kilo per jaar aan restafval.
,,Twee keer per week komt een
auto langs om luiers en voedselresten op te halen, verpakkingen en
restafval worden ook eens in de
twee weken opgehaald. De restafvalzak is geen normale vuilniszak;
hij is grofweg tien keer duurder
dan een gewone vuilniszak.’’ De
bewoners hebben zelf voor dit
systeem gekozen. ,,Je moet mensen
eigenaar van een systeem maken,
willen ze er voor gaan.’’
Het systeem in Horst is niet duurder dan andere. ,,Het ophalen is
dat wel. Maar grondstoffen leveren
geld op. In de steden waar wij
proef hebben gedraaid is het vaak
goedkoper en altijd duurzamer.’’
De cijfers van het kleine Horst kun
je niet vergelijken met die van het
grote Haarlem. ,,Als tussenstap
adviseer ik de grijze kliko minder
vaak te laten legen in combinatie
met het vaker ophalen van GFT.
Dat dwingt mensen na te denken
over hun afval en blijkt uitstekend
te werken. Maar het belangrijkste
is dat de Haarlemmers zelf achter
het systeem staan. Het moet voor
hen makkelijk zijn.’’

’Afval scheiden begint in de winkel’
,,Elke vrijdag ga ik naar de biologische
markt in Haarlem. Dan neem ik katoenen
zakjes mee, een grote boodschappentas,
potjes en bakjes. Groente en fruit gaan in
de grote tas. Bij de notenboer stop ik de
noten in een katoenen zakje, de paddenstoelen van de paddenstoelenkraam weer
in een andere en voor het brood heb ik
een iets groter exemplaar. Bij de reformkar haal ik appelsap in een fles die ik
later weer kan inleveren, kaas gaat in een
kaasdoos en de eitjes in een eigen meegenomen eierdoos. Ze zeggen ’afval scheiden begint in de keuken’. Maar afval
scheiden begint in de winkel. Als je een
komkommer zonder plastic koopt, hoef
je de verpakking ook niet weg te gooien.
In het begin is het veel werk. Je moet een
boodschappenplanning maken. Wat ga ik
kopen? Waar stop ik dat in? En dat moet
je allemaal meenemen naar de markt.
Maar nu ik weet waar alles te koop is,
kost het niet veel moeite meer. Het voordeel is dat je geen aankopen doet waar je
later spijt van krijgt. Zoals een zak chips
die je in de supermarkt ziet liggen. Al
ontzeg ik mijzelf de lekkere dingen niet
hoor. Op de markt hebben ze brokken
chocolade of van die muffins. Die neem
ik in een doos mee naar huis. Ik heb ook
een guilty pleasure: pizza, die komt altijd
in een doos.
Voor 100-100-100 deed ik mijn boodschappen al op deze manier. Toen ik twee jaar
geleden een huis kocht en een moestuin
begon, vroeg ik mij af hoe ik mijn CO2afdruk nog meer zou kunnen verminderen. Maar door 100-100-100 ben ik fana-
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tiek geworden. Ik had in de eerste week
nul gram restafval.
Ik geloof dat ik mijn collega’s en vrienden ook aan het denken heb gezet. Maar
ze kunnen het maar tot zekere hoogte
aanhoren. Oké Maura, zeggen ze dan, nu
ergens anders over praten. Als ze mij niet
afremmen, ga ik uren door. Laatst zag ik
op de voorpagina van een tijdschrift de
vraag: Hoe red je de wereld zonder een
heilig boontje te zijn. Dat is een interessante vraag.’’

’Ik ben de geitenwollensok in huis’
,,Ik ben de geitenwollensok in huis. Ik
hamer erop dat je afval moet scheiden, en
nu door 100-100-100 nog meer. Waar ik
vroeger af en toe achteloos iets kleins bij
het restafval stopte, ben ik nu nog netter.
Zo breng ik blik naar het milieuplein van
Spaarnelanden. Dat is voor mij niet veel
werk, want ik woon vlakbij de Waardepolder. Maar voor andere mensen zouden
er meer plekken moeten komen om dat
afval te brengen. Het is te veel gedoe.
Mijn kinderen doen ook mee aan de actie.
Wij waren vorige week op vakantie en
toen heeft mijn zoon van 17 keurig alles
gescheiden. Hij vond het, denk ik, een
uitdaging, zo min mogelijk restafval
produceren.
Ik vind het belangrijk dat ze meedoen, zij
moeten straks ook in deze wereld leven.
Dat kan niet als we zo doorgaan. Maar ik
merk dat het niet zo vanzelfsprekend is
voor de jeugd om netjes met afval om te
gaan.
Ik woon aan een weg waar veel jongeren
langskomen als ze naar school gaan. Als
je ziet hoeveel energyblikjes, eetverpakkingen, plastic flesjes er worden weggeflikkerd, ongelooflijk. Vlakbij ons huis is
een hanghok. Daarin staat ook een prullenbak. Toch ligt alles op de grond. Kennelijk zijn twee stappen te ver om te
lopen.
Daar erger ik me aan. Je moet wel blind
en doof zijn om niet mee te krijgen wat
er in deze wereld gebeurt. Het kan niet
zo zijn dat het iemand ontgaat dat het
niet lekker gaat. Verbeter de wereld,
begin bij jezelf. Als iemand iets op straat
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gooit, zeg ik er wat van. Ik ruim wel eens
iets op wat op straat ligt. Al ben ik niet
constant aan het ruimen hoor.
Als je Nederland vergelijkt met andere
landen, valt het nog mee. Ik was vorige
week op Kaapverdië en werd droevig van
al het plastic dat daar rondzwerft. Een
paar jaar geleden waren we in Ierland. We
maakten een stevige wandeling naar een
idyllisch stadje. Maar god wat lag daar
een rommel op straat. Zo zonde, anders
was het een prachtig plekje geweest.’’
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100 dacht ik; daar ga ik aan meedoen, zij
kunnen mij helpen dat ook voor elkaar te
krijgen Ik zou namelijk niet weten hoe ik
aan zuivel, wijn of limonade kom, zonder
afval te produceren. Ik was op zoek naar
praktische tips over de winkels in Haarlem die dat mogelijk maken.
Maar het is niet helemaal wat ik ervan
had gehoopt. Ik krijg geen tips aangereikt hoe ik zo min mogelijk afval zou
produceren, alleen hoe ik goed kan scheiden. Dat doe ik al.’’

’Luiers zorgen voor een hoop afval’’
,,Mijn ouders waren vroeger van die
hippies. We hadden thuis geen koelkast
bijvoorbeeld, biologische voeding. Recycling en weinig materialen. In die tijd
was dat een stuk makkelijker, toen zaten
er niet overal verpakkingen omheen. Ik
ondersteun hun gedachtegoed volledig
maar ik ben wat pragmatischer. In het
hectische bestaan van tegenwoordig moet
je keuzes maken. Zo heb ik een kindje
van anderhalf en die draagt luiers. Het
kost me te veel tijd om wasbare luiers te
gebruiken. Dan kom ik nog meer in spagaat met tijd die ik heb.
Luiers zijn een groot gedeelte van ons
restafval. Zo’n drie kilo van de zes die wij
als gezin per week produceren. Ik probeer daarom bij mijn zoontje zindelijkheidscommunicatie. Veel kinderen plassen en poepen pas als ze de luier af hebben. Als je het ritme van je kind weet,
kunt je daarop aanpassen, dan kun je
hem op een toilet zetten. In veel plekken
op de wereld zijn geen luiers. Daar voelen
moeders prima aan wanneer hun kinderen moeten poepen of plassen. Je wordt
raar raar aangekeken als je over je heen
laat poepen. Waarom kunnen wij hier dat
gewoon doen?
Maar in onze wereld is dat wel moeilijk.
Er worden veel eisen aan ons gesteld.
Werken, kinderen moeten naar van alles
toe. Je bent onderweg, je kunt niet altijd
direct met je kind naar de wc. Toch werkt
de methode wel. Ik gebruik zo’n drie
luiers per dag, een ouder gemiddeld zo’n
vijf luiers.
Voor de rest scheid ik alles. Maar dat is
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niet makkelijk. Zo wordt er bij ons geen
gft opgehaald. En je moet ver lopen om je
plastic en papier in te leveren. Dan is wil
er wel, maar de manier van scheiden past
niet in ons hectische bestaan.
Ik doe het nu wel voor de uitdaging, zelf
gft breng ik nu naar het milieuplein. Met
de fiets, want een auto heb ik uit principe
niet. Maar er moet een structurele oplossing komen. We hebben van die evaluatiemomenten over de actie. Dat van dat
gft probeer ik elke keer aan te geven.

