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Voorwoord 

In Nederland zijn en worden vele uiteenlopende proeven gedaan met het 
gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval. Daarbij worden uiteen
lopende inzameltechnieken, ophaalfrequenties en recipiënten op prak-

:~ tijkschaal van uiteenlopende aanvang beproefd, al dan niet gecombineerd 
met een aparte of geïntensiveerde inzameling van het klein chemisch 
afval (KCA) . 

In dit ra}JFX)rt wordt het verloop beschreven van een van die experimen
ten, de betrekkelijk kleinschalige proef in de Brabantse Gemeente 
Lieshout. Hier wordt de omschakeling beproefd van een enkelvoudig, 
integraal containersysteem naar een tweewekelijks alternerend twee
containersysteem voor de organische respectievelijk de restfractie uit 
het huishoudelijk afval, alsmede een aparte kwartaalinzameling van KCA 
met uitreiking van een aparte KCA-box. 

Aan dit ra}JFX)rt is een interimrapportage over het eerste half jaar van 
de proefneming en een uitgebreide rapportage van het sociaal-weten
schappelijk onderzoek voorafgegaan. Tezamen met deze rapportage vormen 
de drie stukken de schriftelijke neerslag tot op dit moment van de 
werkzaamheden die het Waste Management PrograJnrra in het kader van deze 
huisvuilscheidingsproet in dit eerste jaar heeft verricht. Daannee 
wordt tevens aan de opdrachtgever, Speciaal Transport Cotrans b.v. te 
Deurne, gerapporteerd omtrent dit eerste proefjaar. 

De ervaringen van het eerste proefjaar, tot 1 rnaart 1989, in Lieshout 
kunnen als positief worden gekwalificeerd, zowel inzameltechnisch als 
qua medewerking van de bevolking. Dit heeft er dan ook reeds nu toe 
geleid dat de gemeente zich beraadt omtrent voortzetting en opschaling 
van deze proefneming, zulks ook in het kader van het steeds meer ex
pliciet wordende overheidsbeleid gericht op het gescheiden inzamelen 
van afval. 

Het verschijnen van dit rapport biedt ons ook een goede aanleidj.ng om 
een woord van dank te richten tot eenieder die zich heeft ingespannen 
voor het succesvol verloop van dit experiment in de Gemeente Lieshout 
en vooral tot de deelnemende gezinnen en bewoners. Zonder deze medewer
king had deze proef geen succes kunnen worden. 

Het Waste Management PrograJnrra is graag bereid om waar ncxiig en gewenst 
toelichting te verschaffen op dit ra}JFX)rt. 

Drs. P. Gerlach, 
Manager 
Waste Management Programrra. 
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o. samenvatting 

Op 1 rnaart 1988 is in de Gemeente Lieshout een proefneming met het 
gescheiden inzamelen van huisvuil van start gegaan, die in principe 
twee jaar zal duren. De proefneming zal in een deel van de gemeente 
plaatsvinden, namelijk in de wijk Plan West. In deze wijk is sprake van 
een totaal van 414 aansluitingen. 

Aan de bewoners van de wijk Plan West werd gevraagd over te schakelen 
van de wekelijkse integrale huisvuilinzameling door middel van grijze 
240 L minicontainers, naar een alternerende, tweewekelijkse inzamel
methodiek. rBamij dienden de bewoners een voorscheiding in het afval 
aan te brengen in een composteerbaar deel, en een restfractie. De ene 
week wordt het composteerbaar-afval per groene 240 L minicontainer 
ingezameld, de ander week de restfractie per grijze 240 L mini
container. Tenslotte heeft deze proefneming een extra dimensie door de 
toevoeging van een apart KCA-haalinzamelsysteem. (Klein Chemisch Af
val). Dit afval wordt viennaal per jaar ingezameld per een speciaal 
daartoe verstrekte KCA-box. 

Het primaire doel van de proefneming was het met de ingezamelde 
organische fractie als grondstof, produceren van een goed eindprodukt, 
zijnde conpost. Deze diende van goede kwaliteit te zijn, en aan de 
landelijke normen te voldoen. Het tweede doel van de proefneming was 
het bereiken van een belangrijke reducering van het voltnne van het 
ingezamelde afval om daarmee te komen tot een zogenaarrde stortreductie. 
Het derde doel van de proefneming was het terugdringen van de hoeveel
heid klein chemisch afval (KCA) in het huisvuil. 

Vanuit technisch oogpunt is de proefneming als geheel geslaagd te 
noemen. De veranderingen in de inzamelmethodiek, zijnde het introdu
ceren van het alternerende tweewekelijkse inzamelsysteem, heeft geen 
noemenswaardige problemen opgeleverd. Dit wijst op een effectief ver
lopen voorlichtingscampagne. Wel is in de loop der tijd door meerdere 
bewoners van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de 240 L container om 
te ruilen tegen een kleinere minicontainer. De aparte KCA-haaljbrengin
zamelmethodiek is heel succesvol verlopen met een hoge inzamelrespons. 

Het begeleidende wetenschappelijk onderzoek bij deze proefneming heeft 
zich gericht op twee gebieden, zijnde de compostfabricage en de deel
nemers aan de proef. Het eerste gebied betreft de productie van compost 
uit het gescheiden ingezamelde GIT (Groente, Fruit en Tuinafval). De 
hoeveelheid GFT bedraagt thans zo'n 48, 1% gew. % van het totale afval, 
hetgeen een belangrijke reductie betekent van de hoeveelheid te storten 
huisvuil. Dit impliceert een heel goede deelname aan de proefneming. 
Uit het ingezamelde materiaal wordt een compost vervaardigd die de ver
gelijking met de landelijke nonnering voor mtifX>St ruimschoots kan 
doorstaan. Dit is het meest opmerkelijke resultaat van de proefneming 
tot nu toe. 

Het tweede gebied van het werd gevornrl door het sociaal-wetenschap
pelijk onderzoek. Hierbij zijn de bewoners een aantal malen geënquê
teerd aangaande de proefneming, hun concrete bevindingen, en hun 
houding tegenover de methodiek en milieubewustzijn. Hieruit is gebleken 
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dat de bewoners in het proefgebied in zeer ruime rna.te positief staan 
tegenover het gescheiden inzamelen van huisvuil en hieraan ook willen 
blijven meewerken. In zeer beperkte rna.te kwam kritiek naar voren aan
gaande de wijze van inzamelen, het volume en de overlast van de extra 
minicontainer. 

Op basis van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek en de 
bevindingen met deze proefneming is het thans mogelijk om beslissingen 
te nemen betreffende het voortzetten van deze proef te Lieshout in de 
deelnemende wijk. Ook kunnen deze resultaten dienen voor overleg aan
gaande mogelijke uitbreidingen van dit experiment in de Gemeente. 
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HOOF"CS'IUK 1. INlEIDING 

De afvalverwijdering in Nederland staat momenteel onder grote druk. 
Ibor een groeiende afvalstroom, een nijpend ruimtegebrek, bodem- en 
grondverontreiniging en publiciteit over illegale dumpingen en exp:>rt 
van afval, is er veel kritiek ontstaan op de aanpak van het afvalstof
fenprobleem in de laatste decermia. 

De inmiddels vele malen aangehaalde motie van het '!Weede Kamerlid 
Iansink dateert uit 1979. In deze motie wordt benadrukt dat eerste 
prioriteit moet worden gegeven aan preventie, hergebruik en nuttige 
toepassing van afvalstoffen en pas in tweede instantie aan de verwer
king ervan in de vonn van verbranden of storten. Storten van afvalstof
fen zou beperkt moeten worden tot die afvalstoffen die onverwerkbaar, 
onbrandbaar en onvennijdbaar zijn. 

Momenteel wordt in Nederland ongeveer 60% van het huishoudelijk afval 
gestort. De overige 4 0% wordt grotendeels verbrand en slechts een zeer 
klein gedeelte wordt gecomposteerd. 

Composteren is een methode van afvalverwerking die in Nederland vanaf 
1931 door met name de vuilafvoermaatschappij (VAM) wordt toegepast. Het 
afval van een groot aantal gemeenten werd in de vijftiger en zestiger 
jaren verwerkt tot compost. In de loop der jaren veranderde de samen
stelling van het afval echter (toenemende hoeveelheden glas, kunststof
fen en klein chemisch afval) waardoor de kwaliteit van de compost 
steeds meer afnam. 
Verontreinigingen met glas en plastic maakten de compost een onaantrek
kelijk product maar schadelijker nog was de verontreiniging van de 
compost met zware metalen zoals lood, koper, zink en cadmium. Deze 
metalen hebben een toxische werking op populaties van micro-organismen 
in de bodem, terwijl de mogelijkheid bestaat dat deze schadelijke 
metalen door opname via planten in de menselijke voedselketen geraken. 
In de nabije toekomst worden normen gesteld aan het gebruik van or
ganische meststoffen in het kader van de Wet Bodembescherming. Compost 
verkregen uit gemengd ingezameld afval zal zodoende niet meer op de 
bodem toegepast kunnen worden. 

De laatste jaren zijn in een aantal gemeenten in Nederland proefnemin
gen uitgevoerd met het gescheiden inzamelen en composteren van de 
organische fractie uit huishoudelijk afval. OVer het algemeen zijn deze 
proefnemingen succesvol verlopen. Het nieuwe inzamelingsrnodel werd 
geaccepteerd door de deelnemers en de geproduceerde compost was van een 
uitstekende kwaliteit. 

In de Brabantse gemeente Lieshout wordt vanaf maart 1988 bij 414 huis
houdens het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en het klein chemisch 
afval (KCA) gescheiden ingezameld. De proef duurt twee jaar en wordt 
uitgevoerd en gefinancierd door de inzamelaar, 'Speciaal Transport 
Catrans B.V. ' uit Deurne. De gemeente Lieshout ondersteunt het proj eet 
waarvan de wetenschappelijke begeleiding wordt verzorgd door het 'Waste 
Management Programma' van de Katholieke Universiteit Brabant en van de 
Technische Universiteit Eindhoven. 

De deelnemers aan de proef worden door middel van een uitgebreid voor
lichtingspakket uitvoerig geïnfonneerd omtrent het belang van de proef, 
en gemotiveerd tot deelname aan de proef. Tijdens de proef wordt door 
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middel van een sociaal-wetenschappelijk onderzoek bestudeerd in hoe
verre de deelnemende huishoudens bereid zijn tot deelname aan de proef 
en welke factoren daarbij een rol spelen. ]):)er visuele inspecties en 
regelmatige sorteeranalyses wordt de kwaliteit van het ingezamelde GIT 
bepaald. De kwaliteit van de geproduceerde c:orrpost wordt beoordeeld uit 
de gegevens van regelmatig uitgevoerde chemische analyses van het 
eindproduct. 

In deze rapportage wordt het verloop van het eerste jaar van de proef 
beschreven. In hoofdstuk 2 wordt de opzet van de proef en de composte
ringsrnethodiek beschreven. In hoofdstuk 3 worden de inzamelingsgegevens 
en de composteringsresul taten weergegeven. Hoofdstuk 4 gaat kort in op 
het sociaal-wetenschappelijk onderzoek, een uitgebreide beschrijving 
van dit onderzoek is elders gegeven. Hoofdstuk 5 behandeld de belang
rijkste aspecten rondam de voorlichtingscampagne, hoofdstuk 6 geeft 
infonnatie betreffende de projectleiding, coördinatie en voortgangscon
trole terwijl in hoofdstuk 7 de conclusies en aanbevelingen na 1 jaar 
onderzoek worden gegeven. 
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HOOF'I:S'IUK 2 . PROEFDPZEI' EN CCMFDSTERINGSMEIHODIEK 

2.1. De proefopzet 

In de gemeente Lieshout is sprake van ± 1800 aansluitingen. Als proef
gebied is gekozen voor de wijk Plan West, die een totaal van 414 aan
sluitingen kent. In deze wijk bevinden zich voornamelijk laagbouw
woningen, en daarnaast een klein aantal bejaardenwoningen (totaal 25 
aansluitingen). Aan de deelnemers aan de proef wordt verzocht hun afval 
te scheiden in groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en in het over
blijvende 'rest'-afval. Verder dient men de probleemstoffen apart te 
houden en te bewaren in een speciale mini -box voor klein chemisch afval 
(KCA). De gebruikelijke glasbak en de, door de plaatselijke verenigin
gen georganiseerde, periodieke papier- en textielinzamelingen zijn 
blijven bestaan. 

Het GFT wordt ingezameld in een groene 240 L minicontainer, het 
'rest'-afval in de reeds in gebruik zijnde grijze 240 L minicontainer. 
Het afval wordt al temerend ingezameld: de ene week de groene minicon
tainers met GFT, de daarop volgende week de grijze minicontainers met 
'rest'-afval. Het KCA wordt 4x per jaar door middel van speciale acties 
bij de deelnemende huishoudens ingezameld. 

Het ingezamelde GFT wordt gecomposteerd op een nabijgelegen locatie, 
het 'rest'-afval wordt gestort op de stortplaats 'RAZOB', terwijl het 
KCA wordt verwerkt door gespecialiseerde bedrijven. 

2. 2 . De composteringsrnethodiek 

Het gescheiden ingezamelde GFI' wordt gecomposteerd op statische com
posthopen. Deze composthopen worden vervolgens geforceerd belucht. 
Hiertoe wordt het niet-voorbewerkte GFI' met een laadschop op een hoop 
gezet over een geperforeerde plastic pijp. De hoogte van de composthoop 
bedraagt ongeveer 2 meter, de breedte aan de basis is ongeveer 4 meter. 
De lengte van de composthoop varieert afhankelijk van de aangevoerde 
hoeveelheid. De geperforeerde pijp is aangesloten op een ventilator 
die, gestuurd door een tijdschakelaar, bepaalde hoeveelheden lucht door 
het composterende afval blaast (zie figuur 1). De pauze- en pulstijden 
van de ventilator worden zodanig ingesteld dat het GFT wordt belucht 
met zo'n 3 tot 8 m3 luchtjm3 afvaljuur afhankelijk van de fase van het 
conposteringsproces. 

tijdklok 

GFT 

lucht 

lucht 

ventilator 

Figuur 1: De~-
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De composthoop is gesitueerd onder een overkapping zodat het proces 
niet verstoord wordt door regenwater. De ondergrond bestaat uit stenen 
en tegels. 

'!Wee weken na aanvang van de compostering wordt er opnieuw vers GFT 
aangevoerd. Dit afval wordt met een laadschop bovenop het reeds com
posterende GFT gedeponeerd. De totale hoophoogte blijft ongeveer 2 à 
2, 5 meter onrlat het eerst aangevoerde GFT in de twee weken cernpostering 
een aanzienlijke voh.nnereductie heeft ondergaan. Op deze manier wordt 
de GFT-aanvoer van steeds twee opeenvolgende inzamelingen in een cyclus 
gecomposteerd. 

De composthoop wordt 4 weken na aanvang van de compostering (de aanvang 
is de eerste GFT-aanvoer) orrgezet. Hiertoe wordt het afval met een 
laadschop van de pijp gehaald en vervolgens opnieuw tot een hoop op
gezet op een andere pijp. Door het omzetten wordt het afval gemengd en 
enigzins verkleind. De irnniddels relatief droge onderste laag wordt 
enigzins gemengd met de relatief vochtige bovenste laag. 

De compost wordt 8 weken na aanvang van de compostering OMewerkt. 
Hiertoe wordt de compost met een laadschop van de pijp verwijderd en 
vervolgens met een vlakzeef gezeefd op 70 nun. Eventueel aanwezig metaal 
wordt met een magneet uit de beide zeeffracties verwijderd. De fractie 
< 70 nun wordt vervolgens met een trampolinezeef gezeefd op 18 nun. 

Tijdens de op...rerking van de compost worden alle afgezeefde fracties 
gewogen. De fractie > 70 nun wordt vooralsneig gestort op de RAZOB, de 
fractie 18-70 nun wordt gemengd met vers aangevoerd GFT en opnieuw mee 
gecomposteerd terwij 1 de fractie < 18 nun het eindproduct vormt. 

Tijdens de compostering wordt de terrperatuur van het composterende 
afval en de beluchtingshoeveelheid regelrnatig gemeten. Het eindproduct 
van iedere afzeving wordt bemonsterd waarna dit monster wordt geanaly
seerd op droge stof, organische stof, totale hoeveelheid wateroplosbaar 
koolstof ('IOC), de pH, cadmium, chroom, koper, nikkel, lood en zink. 
Ter bepaling van de bemestingswaarde van de compost werd eenrnalig het 
gehalte aan stikstof, fosfaat, kalium, calcium, magnesium en natrium in 
een monster bepaald. Van het vers aangevoerde GFT werd drie maal het 
droge stof gehalte, het organische stof gehalte, de 'IOC en de pH 
bepaald. 

Bijlage 1 geeft een overzicht van de gebruikte apparatuur en materialen 
bij de compostering. 
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HOOFDS'IUK 3. TEOINISCHE RESULTATEN 

3.1. De inzameling 

3.1.1. De GFT- en 'rest'-afval-inzameling 

Het GFT uit de groene 240 L minicontainers wordt in de even weken 
ingezameld met een perscontainerwagen en vavolgens naar de corcposte
ringslocatie vavoerd. Kort na aanvang van de proef bleek dat een 
aantal deelnemers de 240 L minicontainer te groot vond. Er werd daarom 
de mogelijkheid geboden om de 240 L minicontainer om te ruilen voor 
een 120 L minicontainer. 'Ibt op dit moment zijn er ongeveer 40 mini
containers geruild door met name de kleinere huishoudens en deelnemers 
woonachtig in bejaardenwoningen. 
Het 'rest'-afval wordt in de grijze 240 L minicontainers in de oneven 
weken ingezameld en vavolgens naar de stortplaats van de N. V. RAZOB 
vervoerd. De wekelijks ingezamelde hoeveelheden afval van 09-03-1988 
tjm 22-02-1989 zijn weergegeven in bijlage 2. 

Figuur 2 geeft de hoeveelheid ingezameld GFT grafisch weer. 
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Figuur 2: Grafiek van de hoeveelheid .in;Jezaneld GFT. 
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De hoeveelheid aangebcrlen GFT blij kt in het voor- en najaar h<X:Xj te 
zijn (ongeveer 11.000 kg) en is relatief laag in de winterperiode (4000 
kg). De vochtigheid van het ingezamelde GFT ligt tussen de 55 en 65%. 
Uit visuele inspecties bleek dat de zuiverheid redelijk was. De in
gezamelde GFT-fractie bevatte enige verontreiniging zoals bijvoorbeeld 
plastic zakjes, flessen, karton en af en toe een glazen fles, maar de 
hoeveelheden waren laag en leverden geen belemmering op voor de com-
postering. 

In figuur 3 wordt de ingezamelde hoeveelheid 'rest'-afval grafisch 
weergegeven. De ingezamelde hoeveelheid rest-afval is vrij constant en 
schommelt rond de 9000 kg per 2 weken. 

RCST AFVAL INZAMELING 
LIESHCJUT î 92>8/ î 92>9 

20 r, ------------------------------------------------. 

r ,. 
I 

Î l=, f-

- t 
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J 
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"15 21 27 33 39 45 Î 7 
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Figuur 3: Grafiek van de iDJezanelde hoeveelbeid 'rest'-afval. 
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Tabel 1. 

In onderstaande tabel worden de ingezamelde hoeveelheden afval in de 
wijk Plan West in Lieshout weergegeven. 

totaal 

gemiddelde :per 
inzameling 

gemiddelde :per 
aansluiting 

GFT (kg) 

219.230 (26 weken) 

8.432 ( 2 weken) 

20,4 ( 2 weken) 

Tabel 1: De ingezamelde hoeveelheden afval. 

restafval (kg) 

209.500 (23 weken) 

9.109 ( 2 weken) 

22 ( 2 weken) 

In het eerste jaar van de proefneming werd in totaal 219.230 kg GFT 
ingezameld in 26 weken, wat een gemiddelde oplevert van 8. 432 kg per 
inzameling. Aan restafval werd 209.500 kg ingezameld in 23 weken wat 
een gemiddelde oplevert van 9.109 kg per inzameling. Van het totale 
afval werd 48,1% gew.% als GFT ingezameld en gecomposteerd. Uit het 
composteringsproceS gaat 6,1 gew.% van het aangevoerde GFT alsnog naar 
de stortplaats (zie paragraaf 3. 2) waardoor de bereikte afvalreductie 
in de proefwijk in de gemeente Lieshout ongeveer 42 gew.% bedraagt. 

3.1.2. De KCA-inzameling 

Het klein chemisch afval wordt 4x per jaar bij de bewoners ingezameld 
met een "nearny" brengsysteem. Hierbij rijdt een inzamelauto (chemocar) 
door de wijk. De inzamelauto blijft op vaste, van tevoren aangekondigde 
plaatsen, 20 minuten staan. De maximale loopafstand voor de bewoners 
naar de auto bedraagt ongeveer 200 meter. De bewoners kunnen nu hun 
klein chemisch afval bij de chemocar aanleveren, dat ter plaatse wordt 
uitgesorteerd door rne::lewerkers van de Milieudienst Eindhoven. 

Tijdens de acties op 27-04-1988, 03-08-1988, 26-10-1988 en 19-01-1989 
werd respectievelijk 624 kg, 496 kg, 860 kg en 528 kg KCA ingezameld. 
In totaal kwamen tijdens deze 4 acties 405 personen hun KCA-box ter 
lediging aanbieden. Bijlage 3 geeft de samenstelling van het 
ingezamelde KCA. Het bestond grotendeels uit verfresten (45,2%), halo
geenvrije oplosmiddelen (23,6%) en batterijenfaceu's (12, 7%). 

3.2. De cornposteringsresul taten 

3.2.1. Beluchtingshoeveelheid en temperatuurverloop 

Het temperatuurverloop en de beluchtingshoeveelheid tijdens de com
postering van het afval ingezameld in de weken 10/12, 14/16, 18/20, 
22/24, 26/28, 30/32, 34/36, 38/40, 42/44, 46/48 en 50/52 wordt weer
gegeven in bijlage 4. Het afval werd belucht met 3 à 8 m3 lucht per m3 

afval per uur. Uit Bijlage 4 blijkt dat geringere beluchtingshoeveel
heden een temperatuurstijging in de composthoop veroorzaken. De invloed 
hiervan op de eindprodukten bleek echter gering te zijn. 
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Het temperatuurverloop tijdens de compostering vertoont een snelle 
stijging in de corrposthopen tot zo'n 6o·c binnen 1 dag. Dit duidt op 
een snelle opstart van het composteringsproces. Vervolgens blijft de 
temperatuur in de composthopen ongeveer constant om na het omzetten 
(wat de temperatuurdaling halverwege in de grafieken van bijlage 4 
veroorzaakt) langzaam af te nemen tot 30 à 4o·c. Hierna wordt de ruwe 
corrpost afgezeefd. 

3.2.2. De owerking van de compost 

In bijlage 5 wordt het gewichtspercentage van de verschillerrle zeef
fracties die verkregen worden bij de opwerking van de corrpost in % van 
de vers aangevoerde hoeveelheid GFT weergegeven. In onderstaande figuur 
worden de gemiddelde gerwichtspercentages van het 1e jaar proefneming 
(11 afzevingen) weergegeven. 

GFT 100 gewo/o 

compostering broeiverlies 45,9gew".lo 

EJ 
zeving 

~ J ~ 

EJ EJ I 18mml 
6,8 gew"~ 8.2 gew% 39,1 gew"/o 

terug naar 

stort COI'T'CX>Ster. compost 

Figuur 4: ~ OII{IOSt. 

Uit bijlage 5 is af te leiden dat er een verschil van zo'n 10 à 15 
gew.% bestaat in broeiverlies van GFT aangevoerd in de winterperiode 
(hoog broeiverlies) en van GFT aangevoerd in de overige periodes van 
het jaar (laag broeiverlies). Onder het broeiverlies wordt verstaan het 
verlies aan gewicht van het afval tijdens de campostering ten gevolge 
van verdamping van water en omzetting van organisch materiaal in m2 en 
H2o. Dit verschil wordt veroorzaakt door verschillen in samenstelling 
van het GFT uit de winterperiode en de overige periodes van het jaar. 
Het GFT ingezameld in de niet-winterperiode bestaat voor een groot 
gedeelte uit tuinafval waarin relatief veel zand aanwezig is. Hierdoor 
neemt het broeiverlies in de niet-winterperiode af. 
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De zeeffractie > 70 nun bevat de grove verontreinigingen die in het GFT 
aanwezig zijn alsmede het grove organische materiaal (takkenbossen, 
struiken, e.d.). IX:>or het ontbreken van alternatieven wordt deze 
fractie momenteel gestort op de de stortplaats van de N. V. RAZOB te 
Mierlo. 
De zeeffractie 18-70 nun bevat nog niet gestabiliseerd organisch mate
riaal (takjes, papier, e.d.) en wat verontreinigingen. Deze fractie 
wordt gemengd met vers aangevoerd GFT en opnieuw mee gecomposteerd. De 
fractie < 18 nnn vonnt het eindproduct dat na een korte narijping in de 
open lucht, na een eventuele maling, kan worden afgezet. 

3.2.3. De kwaliteit van de compost 

Na iedere afzeving werden van het eindproduct (fractie 0-18 nnn) 
monsters genomen die werden geanalyseerd. Tabel 2 geeft de gemiddelde 
analysewaarden na 1 jaar onderzoek. Tevens vermeldt deze tabel de 
nonnering voor compost als vermeld in de concept Algemene Maatregel van 
Bestuur voor de kwaliteitsaspecten van bodemverbeterende middelen van 
het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieuhy
giëne (VRCM) . Volgens de momenteel ingediende Algemene Maatregel van 
Bestuur valt compost uit GFT en oompost bereid uit plantaardige afval
len buiten deze regeling en mag derhalve vrij gebruikt worden. Er zijn 
echter aanwijzingen dat in 1995 een Algemene Wet zal gaan gelden voor 
alle oomposten en rnestsoorten, waarbij ook gehalten aan zware metalen 
zullen worden genoerrd. Verwacht wordt dat de in Tabel 2 vennel de nonne
ring verder zal worden verscherpt. 

In bijlage 6 worden alle afzonderlijke analyse-resultaten van de 
Lieshoutse GFT compost venneld. 

Uit de analysegegevens kan geconcludeerd worden dat de compost ruim
schoots voldoet aan de in de tabel vennelde nonnering voor compost 
afkomstig uit de concept Algemene Maatregel van Bestuur van het 
Ministerie van Volksgezondheid Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne. 
Ook in vergelijking met andere gescheiden inzarnelingsproeven die momen
teel in Nederland worden uitgevoerd (Punnerend, West-Friesland, Apel
doorn, Amsterdam, etc.) bevat de Lieshoutse compost lage gehalte aan 
zware metalen. De voedingswaarde van de compost is laag. Compost dient 
men dan ook te beschouwen als een bodemstructuurverbeteraar en niet als 
een meststof. 
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Tabel 2. Analysegegevens van de IJ.eshart:se ex "lost. 

0-18 nnn 

gemiddeld s.deviatie n nonnering 

d.s. 74,0 5,5 10 
o.s. 23,9 3,8 11 
'IOC 11049 5161 10 
pH 7,45 0,4 11 

Cd 0180 0124 11 2 
Cr 32 15 11 200 
CU 27 23 11 300 
Ni 4,7 114 11 50 
Ib 71 31 11 200 
Zn 141 46 11 900 

Stikstof 1200 1 
Fosfaat 1500 1 
Kaliurn 6100 1 
calcium 8700 1 
Magnesium 1900 1 
Natrium 730 1 

Toelichting 

d. s. = droge stof in % nat gewicht 

o.s. = organische stof in % droge stof 

Cd (cadmium) 1 Cr (chroom), CU (koper) 1 Ni (nikkel) 1 Ib (lcx:xl) 1 Zn 
(zink) en de voedingselernenten in nog/kg droge stof. 

TOC = totale wateroplosbare hoeveelheid koolstof in mgjkg d.s. 

pH = zuurgraad van de compost 

n = aantal analyses. 
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HOOFffi'IUK 4. RESULTATEN VAN HEI' SOCIAAI.r-WEI'ENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

Een belangrijk onderdeel van het gescheiden inzamelingsproject te 
Lieshout vormt het sociaal-wetenschap:t:=elijk onderzoek. In dit onderzoek 
staan de ervaringen van de deelnemende huishoudens centraal. Het totale 
onderzoek bestaat uit 4 metingen (TO, Tl, T2 en T3) waarvan de eerste 2 
inmiddels zijn beschreven in het rapport "1 e Interimrapportage Sociaal
Wetenschappelijk Onderzoek Gescheiden Huisvuilinzameling in Lieshout" 
en de 3e in het rapport "Sociaal Wetenschap:t:=elijk Onderzoek gescheiden 
huisvuilinzameling in Lieshout, 2e Interimrapportage". De laatste 
meting (T3) zal plaatsvinden in oktober 1989. In dit rapport wordt 
volstaan met de samenvattingen uit de eerder genoenrle rapporten over de 
resultaten van de eerste drie metingen uitgevoerd onder de deelnemers 
in Lieshout. 

4.1. Samenvatting sociaal~etenschappelijk onderzoek 

Er werd onderzoek verricht naar de beïnvloedende factoren in de vonning 
van attituden en gedragsintenties in de context van deelname aan ge
scheiden inzameling van huishoudelijk afval. Het onderzoek was geba
seerd op een theoretisch model van Fishbein & Ajzen's 'Theory of 
Reasoned Action'. Binnen het onderzoek werd speciale aandacht besteed 
aan aspecten die met het inzamelsysteem geassocieerde worden als: 
hygiëne, inzamelfrequentie en ruimtebeslag. 

Als methcxien voor dataverzameling werden een telefonische en een 
schriftelijke enquête toegepast. Door toepassing van een static group 
camparisen in de schriftelijke enquête werd de mogelijkheid gecreëerd 
relevante verschillen te ontdekken die zijn toe te schrijven aan de 
gewijzigde inzamelrnethcxie. Tevens werd op deze wijze inzicht verkregen 
in de houding ten aanzien van gescheiden inzameling van huisvuil onder 
niet bij de proefneming betrokken respondenten. 

Uit de resultaten komt naar voren dat de factor 'waargenomen effectivi
teit van het eigen gedrag' een belangrijke rol speelt in de vonning van 
positieve attituden en positieve gedragsintenties. Tevens draagt deze 
factor bij aan een verklaring van de acceptatie van ~nlijke ver~ 
antwoording m.b.t. de afvalproblematiek. De financiële en niet-finan
ciële kostenaspecten, dragen bij aan de verklaring van de negatieve 
attituden. Als niet-financiële kosten komen de met het zelf scheiden 
van afval geassocieerde factoren van tijd en ruimteverlies naar voren. 
In de aanvangsfase van het gescheiden inzamelen van huisvuil blijken 
vooral positieve attituden van hP-lang. Aspecten geassocieerd met het 
inzamelsysteem hebben in deze fase een secundaire rol. 

Fouten in de gedragsuitvoering, zijnde het nemen van verkeerde schei
dingsbeslissingen, blijken vooral samenhang te vertonen met onzekerneid 
in de beslissing en met problemen in het hanteren van gegeneraliseerde 
scheidingsregels. Gezien de brede bekendheid met de gescheiden inzame
ling van huisvuil en positieve attituden, mag gesteld worden dat de 
gevoerde voorlichting voldoet aan de doelstellingen 1). 

1) Van Giels, N., le Interimrapportage sociaal~etenschappelijk 
onderzoek gescheiden huisvuilinzameling in Lieshout. 
Nederstigt, A.A.M., 2e Interimrapportage sociaal-wetenschap:t:=elijk 
onderzoek gescheiden huisvuilinzameling in Lieshout. 
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4. 2. Samenvatting T2-meting 

De T2-rneting in het kader van de huisvuilschdingsproef in Lieshout werd 
afgenomen in oktober 1988 in de vorm van een schriftelijke enquête 
onder 350 huishoudens in de wijk Plan West. De T2-meting werd uit
gevoerd in aansluiting op de TO- en Tl-meting, en werd ook ondersteund 
door dezelfde theorie. Doel van de T2-meting is het vaststellen van 
eventuele veranderingen in atti tude5, intenties, en gedrag gedurende 
het verloop van de proef. 

Belangrijkste resultaten. 
Op het Il'IOIOOI1t van de T2-meting werkt 94, 5% van de respondenten aan de 
proef mee. Het aantal mensen dat zegt het huisvuil strikt volgens de 
regels te scheiden is sterk toegenamen ten opzichte van de Tl-meting 
(resp. 95,2% en 62,2%}. Ook de intentie om aan de proef te blijven 
deelnemen is toegenomen (van 66,4% op Tl tot 93% op T2}. 

Attitudes. 
Attitudes ten aanzien van de proef en ten aanzien van het zelf scheiden 
zijn op T2 positiever dan op Tl. Op Tl staat 73% positief ten opzichte 
van het zelf scheiden en 85,7% positief ten opzichte van de proef. Op 
T2 zijn die percentages resp. 93,3% en 96,1%. 

De meeste respondenten (74, 2%) waren het eens met de uitspraak dat de 
industrie de hoofdschuldige van het milieuprobleem is. Van de respon
denten was 83,8% het eens met de uitspraak dat de mensen zelf verant
woordelijk zijn voor de oplossing van de milieuproblemen. 

In de loop van de proef is het percentage respondenten dat meer dan de 
helft van hun glas en papier gescheiden inzamelt toegenomen van resp. 
79,6% en 52,3% tot resp. 88,3% en 78,1%. Op tijdstip T2 zien meer 
respondenten voordelen in de proef (94, 2%} dan op Tl (81, 1%) . Het 
aantal respondenten dat nadelen in de proef ziet is afgenomen van 59% 
op Tl tot 30% op T2. · 

Kosten van deelname die het meest waargenamen werden waren, ruimtever
lies (62,2%), meer nadenken (75,5%), tijdverlies (47%), en stankover
last ( 44, 4%) . Als voordeel werd het meest waargenomen ''vermindering van 
de milieuvervuiling" (96,8%). Belangrijkste veranderingen ten opzichte 
van Tl zijn de afname van de ervaren lichamelijke inspanning en finan
ciële kosten ten gevolge van de proef (op Tl resp. door 51,9% en 58% 
waargenomen en op T2 door resp. 23,5% en 30,9%}. Stankoverlast werd het 
vaakst als "lastig" aangeduid ( 4 9, 1%) . Financiële kosten werden door 
37,1% van de respondenten als lastig aangeduid. Op T2 vinden veel 
minder respondenten (10,8%) het verlies van ruimte lastig dan op Tl 
(30,3%). Ook het verlies van tijd wordt op T2 door minder respondenten 
lastig gevonden (7,9%) dan op Tl (21,1%). 

De subjectieve norm (de som van de productscores van sociale norm en 
motivatie tot conformeren voor verschillende referentiegroepen) is op 
T2 niet veranderd ten opzicht van Tl. De kennis van de scheidingsregels 
is voor het KCA en het composteerbaar afval op T2 hetzelfde gebleven 
als op Tl; 35% van de respondenten deelde al het KCA in de juiste 
categorie in. Voor het composteerbare afval was dat 52%. Het niet
composteerbare afval werd op T2 door 35,8% van de respondenten in de 
juiste categorie ingedeeld. Op Tl was dat nog 58,9%. Met betrekking tot 
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kermis van de scheidingsregels moet worden opgemerkt dat juist die 
afvalsoorten waarover twijfel mogelijk is, in de enquête getest zijn. 
De :belangrijkste bron van informatie was voor de meeste respondenten 
(59, 3%) de gemeente. Evenals op tijdstip Tl geven op T2 de meeste 
respondenten (78,4%) de voorkeur aan een inzamelsysteem met 2 
containers en een KCA-box boven een ander systeem. 

Uit de correlatie- en kruistabellen blijkt een sterke samenhang tussen 
het scheidingsgedrag en de intentie tot scheidingsgedrag te :bestaan. De 
intentie tot scheidi_n:Jsgedrag hangt weer sterk samen met attitudes ten 
aanzien van de proef en ten aanzien van het zelf scheiden, en met de 
acceptatie van verantwoordelijkheid en de subjectieve nom. De 
attitudes ten aanzien van het zelf scheiden en ten aanzien van de proef 
vertonen samenhang met de kostenfbaten afwegin:J van de proef. 

Op basis van uitgevoerde discriminantanalyse kan men stellen dat ver
schillen in intentie tot scheidi_n:Jsgedrag voornamelijk verklaard kunnen 
worden aan de hand van verschillen in attitude ten aanzien van het zelf 
scheiden. Daarnaast spelen ook de subjectieve nam en de verwachte 
kosten en evaluatie van de kosen een belangrijke rol. 

Kosten hebben meer invloed op de intentie tot deelname dan baten. Het 
is dan ook erg belangrijk om, indien mogelijk, tegemoet te komen aan de 
waargenomen kosten. Voorbeelden zijn de mogelijkheid tot het inruilen 
van de container voor een kleinere (in verband met ruimteoverlast) en 
het reinigen van de container (in verband met stankoverlast). 

Bij de telefonische enquête was bijna iedereen, die opgebeld werd, 
bereid om mee te werken aan de proef (86,5%). Ook hadden de meesten 
(75%) een positieve houding ten aanzien van de proef. Het aantal per
sonen dat dacht het nieuwe systeem lastig te zullen vinden (25), had 
daarvoor voornamelijk een drietal redenen. Men verwachtte dat het meer 
moeite zou gaan kosten, dat men ruimte zou verliezen of dat anderen 
niet aan de proef zouden meewerken. 

De meeste mensen vonden de proef nuttig (83%) : zij vonden het met name 
beter voor het milieu en goed voor de recycling van het afval. In de 
eerste schriftelijke meting (Tl) , enkele weken na aanvang van de proef, 
werden vragen gesteld over de ervaringen van de huishoudens met de 
proef. Bijna iedereen, die de vragenlijst teruggestuurd heeft, is 
:bereid om mee te (blijven) werken aan de proef (90%). De meerderheid 
heeft een positieve houding ten aanzien van de proef. Zij staan ook 
positief (88%) tegenover het scheiden van de verschillende soorten 
afval: met name het scheiden van probleemstoffen vindt men een goede 
zaak (95% zegt hier positief tegenover te staan). Men ziet in het al
gemeen dat het scheiden van huisvuil voordelen heeft voor het milieu. 

De ophaalfrequentie (te laag, met name voor het niet--composteel:bae 
gedeelte), de maat van de container (te groot, vindt iets meer dan de 
helft) en het schoonnaken van deze container worden als nadeel ervaren. 
Er worden verbanden gevonden tussen intenties en gedrag, attitudes en 
intenties en kostenfbaten en attitudes. Systeemkenmerken hangen samen 
met kostenfbaten. Personen die niet zullen blijven meewerken aan de 
proef (N=53) , zien minder baten in de proef dan mensen die dat wel 
doen. Ook zijn er een aantal systeemkenmerken (waaronder de ophaal
frequentie) die door de niet-deelnemers in meerdere mate als kosten 
ervaren worden dan door de deelnemers. 
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De tweede schriftelijke meting (T2) vond vier naanden na aanvang van de 
proef plaats. Het blijkt dat er geen significante veranderingen hebben 
plaatsgevonden wat betreft de attitude ten aanzien van het zelf schei
den, de intentie om te participeren en het scheidingsgedrag. Wat wel 
veranderd is bij de tweede meting is de attitude ten aanzien van het 
ophaalsysteem; men ziet in de T2 minder vaak voordelen en vaker nadelen 
dan personen bij de eerste schriftelijke meting. 

De mensen die aan de proef meewerken op de Tl vinden vaker dat ze meer 
moeten nadenken over het scheiden van het afval dan personen die aan de 
proef meedoen op de tweede schriftelijke meting. Dit kan duiden op 
gewenning; na verloop van tijd kost het scheiden van afval minder 
moeite. Het aantal personen dat niet aan de proef deelneemt op de T2 
(N=l7) is het er vaker mee oneens dat de buren het afkeuren dat zij 
niet meewerken dan mensen die niet meewerken op de eerste schriftelijke 
meting. 

Conclusies 

1. In het algemeen is de houding ten aanzien van de huisvuil
scheidingsproef in de loop van de proef positiever geworden en de 
bereidheid om eraan deel te nemen hoger. 

2. De bereidheid tot deelname wordt met name bepaald door een posi
tieve attitude en door voor het individu direct merkbare factoren, 
zoals sociale factoren (af- of goedkeuring door de orrgeving) en 
de verwachte kosten en de evaluatie daarvan. Kosten van deelname 
(stankoverlast, ruimteverlies) zijn voor de deelnemer direct en 
individueel merkbaar. Baten daarentegen (schoner milieu, 
recycling) zijn veelal collectief van aard en pas op lange termijn 
merkbaar. Baten spelen dan ook een minder belangrijke rol in het 
bepalen van de intentie tot scheidingsgedrag. 

3. Op het tijdstip T2 worden minder kosten van deelname ervaren en 
worden de kosten als minder lastig aangeduid dan op Tl. Hieruit 
kan men concluderen dat er sprake is van een gewenningseffect. 
Deelnemers beschouwen het gescheiden inzamelen van huisvuil als 
gewoonte, en daardoor als minder lastig. 

Aanbevelingen 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan worden aangesloten op 
de aanbevelingen van de TO- en Tl-meting. Ook de resultaten van deze 
T2-meting ondersteunen de beslissing tot voortzetting aan de proef. Met 
betrekking tot de voorlichting dient veel aandacht besteed te worden 
aan het duidelijk overbrengen van de scheidingsregels. De bereidheid 
tot het scheiden is welliswaar groot maar als de kennis van de schei
dingsregels slecht is, gaat dat ten koste van de kwaliteit van de 
corrpost. 
Aangezien de sociale norm een belangrijke factor is in het bepalen van 
de intentie tot scheidingsgedrag, is het zinvol om in de voorlichting 
feedback te geven over het collectieve karakter van de proef. Door te 
benadrukken dat iedereen meewerkt, wordt de bereidheid tot deelneme 
positief beïnvloed. Daarnaast kan ook feedback over de resultaten van 
de proef een gunstige uitwerking hebben. 
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Globale resultaten van de tweede enquête (T2 i oktober 1988) in ver
gelijking met de eerste enquête (Tl i mei 1988) 

* HCXJe intentie om aan de proef 
mee te werken: 

* Positieve attitude t.a.v. het 
zelf scheiden van huisvuil: 

* Biedt meer dan de helft van het 
oud papier gescheiden aan: 

* Brengt meer dan de helft van het 
glas naar de glasbalG 

* Ziet voordelen in de proef: 

* Ziet nadelen in de proef: 

* Ervaart extra lichamelijke inspan
ning ten gevolge van de proef: 

* Ervaart geen extra financiële 
kosten ten gevolge van de proef 

* Vindt dat door de proef de hoe
veelheid te storten afval 
vermindert 

* Ervaart ruimteverlies door de 
proef: 

* Ervaart tijdverlies door de 
proef: 

* Ervaart stankoverlast door de 
proef: 

Kennis van de scheidingsregels 
* composteerbaar (alles goed) 
* niet-composteerbaar (alles goed) 
* KCA (alles goed) 

T2 

93% 

93,3% 

78,1% 

88,3% 

94,2% 

30% 

23,5% 

69,1% 

91,9% 

62,% ) 
) 
) 

47,1%) 
) 
) 

44,4%) 

40,8% 
18,5% 
42,3% 

Tl 

66,4% 

73% 

52,3% 

79,6% 

81,1% 

59% 

51,9% 

42% 

50,9% 

niet significant ver
anderd t.o.v. Tl 

(M.b.t. kennis van de scheidingsregels moet worden opgemerkt dat juist 
die afvalsoorten waarover twijfel IOCXJelijk is in de enquête getest 
zijn. De percentages zeggen dus niets over de feitelijke percentages 
correct gescheiden afval. ) 

Belangrijkste infonnatiebron met betrekking tot de proef: 
*de gemeente (brieven): 59,3% 
* de afvalkrantjkalender: 31,9% 
* krant/wijkbl aden: 5,5% 
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HOOFDS'IUK 5. DE VOORLiarrrnGSACITVITEITEN 

In het kader van de proef gescheiden afvalinzameling in de wijk Plan 
West speelt de voorlichting een zeer belangrijke, zo niet de belang~ 
rijkste, rol. Bij deze proef wordt door middel van een leerproces een 
gedragsverandering bij de deelnemers bewerkstelligd. Dit leren vindt 
voor een groot deel plaats via de voorlichting. De voorlichting zoals 
die in Lieshout verricht is valt uiteen in twee delen, schriftelijke 
voorlichting en mondelinge voorlichting, en richt zich op de bewoners 
van de wijk Plan West. Daarnaast was de Mariabasisschool betrokken bij 
de educatie van de kinderen van de deelneroers. Via een groot aantal 
activiteiten voor de kinderen werd het belang van de proef benadrukt. 

Ibelgroep 
De voorlichting richt zich prbnair op de bewoners van de wijk Plan 
West. Daarnaast is het meegenomen als, door algemene berichten in Het 
Gemerts Nieuwsblad en in de pers, een groter milieubewustzijn bij de 
overige inwoners van Lieshout wordt bereikt. 

Allereerst de mondelinge voorlichting. Hieronder vallen: 
1. Voorlichtingsavonden. 
2. Telefonische klachtenlijn. 
3. Open dag. 

1. De voorlichtingsavonden 
Voor de wijkbewoners zijn, voorafgaand aan de proef, 2 voorlich
tingsavonden georganiseerd (op 8 en 9 februari). Tijdens zo'n voor
lichtingsavond werd gesproken door woordvoerders van de gemeente 
Lieshout, Speciaal Transport Cotrans, en het Waste Management 
Programma. Daarnaast werd een videoband vertoond, en was er gelegen
heid tot het stellen van vragen. 

2. De telefonische klachtenlijn 
In al het schriftelijke voorlichtingsmateriaal wordt gewezen op de 
Ir~CX3"elijkheid om te bellen voor inlichtingen of klachten. Hierbij 
worden de telefoonnummers gegeven van de gemeente Lieshout, Speciaal 
Transport Cotrans (S.T.C.) en het Waste Management Programma 
(W.M.P.). De klachtenlijn is vrij weinig gebeld. De meeste tele
foontjes betroffen de maat van de grijze container voor het rest
afval (deze is voor veel mensen te klein) en de vraag om een 
kleinere maat groene container. Op dit cgenblik zijn ongeveer 40 240 
L minicontainers omgeruild voor een kleinere container van 120 L. 

3. Open dag 
Op zaterdag 15 oktober is een open dag georganiseerd, waarbij zo'n 
250 à 300 bezoekers zijn owekornen. Deze vond plaats in en om de 
Mariabassischool van 11.00 - 15.00 uur. Het doel van deze dag was om 
de deelnemers aan de proef en andere geïnteresseerden zoveel IIICX3"e
lijk achtergrondinformatie te verstrekken. Hiertoe waren stands 
aanwezig van onder andere de gemeente Lieshout, W.M.P., S.T.C., de 
Milieudienst en Groen Lieshout. Tevens konden de deelneroers aan de 
proef een tastbaar resultaat mee naar huis nemen, narnelijk een zak 
compost. 
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Een belangrijk aspect bij deze mondelinge voorlichting is dat er niet 
alleen veel informatie is overgedragen vanuit de organisatoren van de 
proef, maar dat vooral geprobeerd werd om een dialoog op gang te 
brengen met de deelnemers aan de proef. 

Onder de schriftelijke voorlichting vallen de volgende onderdelen. 
1. De afvalkrant 
2. Brieven aan de bewoners 
3. Berichten in "Het Gemerts Nieuwsblad" 
4. Algemene berichten in de pers 
5. De kalender 

1. De afvalkrant 
Er wordt :per jaar 4x een afvalkrant uitgegeven. De afvalkrant wordt 
gebruikt om algemene informatie en achtergrondinformatie aangaande 
de proef te verspreiden. De eerste krant was nog vrij algemeen van 
inhoud terwijl de overige duidelijk meer informatie over de proef in 
Lieshout bevatten. 

2. Brieven aan de bewoners 
De meest directe communicatie en informatie-overdracht vindt plaats 
door middel van brieven aan de bewoners. Deze brieven worden steeds 
ondertekend door de burgemeester en wethouders van Lieshout. In de 
brieven worden de bewoners zeer persoonlijk aangesproken en wordt 
er op zeer direct wijze een beroep op medewerking gedaan. Belang
rijke informatie, zoals met betrekking tot de K.C.A.-inzameling, 
wordt via de brieven bekend gemaakt. 

3. Berichten in "Het Gemerts Nieuwsblad" 
De gemeente Lieshout heeft de rnogeli j kheid om in het blad "Het 
Gemerts Nieuwsblad" stukken te plaatsen. Deze stukken, die meestal 
informatief en algemeen van aard zijn, worden vaak gebruikt ter 
ondersteuning van de brieven. Een verslag van de Open Dag werd 
bijvoorbeeld niet per brief gegeven ma.ar door middel van een stukje 
in "Het Gemerts Nieuwsblad" bekend gemaakt. 

4 . Algemene berichten in de pers 
Op de inhoud van deze berichten kan natuurlijk geen invloed worden 
uitgeoefend. Wel kan geprobeerd worden dit een beetje te sturen door 
van tijd tot tijd bij belangrijke evenementen persberichten te 
versturen. 

5. De kalender 
Bij de aarwang van de proef !lebben de bewoners een kalender ont
vangen waarop alle scheidingsregels en inzameldata staan. 

Een nadrukkelijke onderdeel in het voorlichtingspakket werd gevonrd 
door educatie op de school. Een heel belangrijke doelgroep in de voor
lichtingsactiviteiten zijn ook de schoolkinderen. Hoewel zij niet 
degenen zijn die in eerste instantie met het afval omgaan zijn zij van 
groot belang bij deze proef. Want als de kinderen een groot milieu
bewustzijn, kennis en enthousiasme voor deze proef op brengen dan 
worden de deelnemers positief gestimuleerd. 
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De voorlichting aan de kinderen gebeurt niet door de projectleiding, 
maar vindt plaats via het onderwij zend personeel. Doorgaans, en dat was 
ook in Lieshout nadrukkelijk het geval, wordt hierbij gebruik gemaakt 
van speciale milieu-lesprogramma's, kleur- en creatieve wedstrijden, 
milieuprojecten en ludieke activiteiten van, voor en door de kinderen, 
alsmede voorlichtingsacties en demonstraties door de inzamelaar. Bij 
allerlei acties, zoals de officiële start van de proef en de open dag, 
wordt dan ook steeds gebruik van de Mariabasisschool gemaakt als 
locatie. 

Het gehele pakket aan voorlichting heeft geresulteerd in een toegenomen 
milieubewustzijn bij de deelnemers aan de proef. Dit is behalve aan de 
positieve attitude tot deelname aan de proef ook merkbaar aan de 
toegenomen hoeveelheden glas en papier die in de proefwijk worden 
ingezameld. 

Verdere elementen bij de voorlichtingsactiviteiten 

Door wie 
De voorlichting wordt voorbereid (en deels uitgevoerd) door het Waste 
Management Programma. Hiertoe wordt steeds, aan de hand van het draai
boek, op het juiste moment tekst aangeleverd aan de voorlichter van de 
Gemeente Lieshout die dan voor de verspreiding zorgt. Het kan voorkomen 
dat onverwachte gebeurtenissen het noodzakelijk rnaken om tussentijds 
nog een brief of andere informatie te verspreiden. Dit wordt dan in 
samenspraak met de projectleiding besloten. 

De toon 
De toon van de informatie is in het algemeen positief. Wanneer er goed 
nieuws te melden is wordt dit meestal nog een beetje geaccentueerd en 
er wordt duidelijk een appèl gedaan op het milieubewustzijn van de 
deelnemers. Er wordt verder naar gestreefd om steeds helemaal eerlijk 
te zijn in de informatieverstrekking zodat de bewoners ook vertrouwen 
houden in de proef en de proefleiding. 

Terugkoppeling 
Voorlichting zou geen goede voorlichting zijn indien er geen sprake is 
van terugkoppeling. Hoe kan men anders weten of de informatie goed 
overkomt en begrepen is. De informatie voor de terugkoppeling wordt op 
di verse rnanieren vergaard en weer verwerkt. 

Allereerst is er de visuele inspectie van de containers en van het op 
de verwerkingslocatie aanwezige materiaal. vlanneer blijkt dat daarin 
een aantal stoffen voorkamt die er niet in thuis horen, dan wordt 
hierop via de voorlichting weer ingehaakt. Daarnaast is er de klachten
lijn. Via de telefoontjes die binnenkomen kan men constateren of er 
behoefte is aan meer informatie en of de voorlichting duidelijk of 
onduidelijk is geweest. Ook op problemen welke eventueel ter sprake 
komen zal in de voorlichting ingehaakt worden. Dan is er nog het over
leg met de wijkbewoners. Een wijkvertegenwoordiging, bestaande uit een 
aantal huisvrouwen, is telkens bij het voortgangsoverleg aanwezig. 
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Het sociaal-wetenschappelijk onderzoek gaat daarnaast in op het effect 
van de voorlichting, waardoor dit onderzoek ook gezien kan worden als 
een laatste terugkoppelrnogelijkheid. Het is echter beter om al in een 
eerder stadium in te spelen op de feed-back die men krijgt van de 
deelnemers aan de proef. 

Copieën van het tijdens de proef gebruikte voorlichtingsmateriaal ZlJn, 
voor wat betreft het eerste half jaar, te vinden in de eerder versche 
nen Interimrapportage over de gescheiden inzamelingsproet te Lieshout 
van G.R.E.M. van Roosnalen en voor het tweede half jaar in bijlage 9 
van deze rapportage. 
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HOOFCSIUK 6. PRO.JECI'lEIDlliG I COORDniATIE I VOORI'GANGSCDNI'ROIE 

In het kader van de proefneming te Lieshout is het Waste Management 
Programma (WMP) belast met de composteringswerkzaamheden, analyses, het 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek, de voorlichtingsactiviteiten en de 
rapportering. Hieromtrent is in de voorafgaande hoofdstukken gerappor
teer<L I:aarnaast is het WMP ook de projectleiding, de coördinatie en de 
voortgangscontrole voor deze inzamelproef opgedragen. Hierover handelt 
dit hoofdstuk. 

De voorbereidingen zijn in het voorjaar van april 1987 van start gegaan 
met het opstellen van een uitbreide projectbeschrijving en vervolgens 
een gedetailleerd draaiboek (zie bijlage 8). Aanvankelijk zou de proef 
parallel gaan lopen met de in oktober 1987 gestarte proef in de 
gemeente Nuenen. later werd besloten de proef in Lieshout in rnaart 1988 
een aanvang te laten nemen. 

Nadat op basis van de projectbeschrijving en het draaiboek zowel door 
de opdrachtgever als door de gemeente accoord was gegaan met de opzet 
voor de proefneming, zijn de feitelijke uitvoerende werkzaamheden 
begonnen per 1 juni 1987. Vanaf dat moment is het draaiboek uitgangs
punt geworden voor het verloop van de proef; in bijlage 7 zijn deze 
gespecificeerd. Naast deze activiteiten die steeds te voren gepland en 
daarmee formeel van aard waren is nog een groot aantal malen met 
betrokkenen overleg gepleegd omtrent grotere en kleine zaken de proef 
betreffende. Dit had achtereenvolgens te rnaken met de voorlichting, de 
officiële start, de open dag, de containerreiniging en andere relevante 
onderwerpen. Geconstateerd kan worden dat het opgestelde draaiboek een 
goede tijd-jactietabel is geweest. Er hebben zich tijdens het eerste 
jaar generlei fricties in tijd of activiteit voorgedaan. 

De di verse vergaderingen werden doorgaans geïnitieerd, soms voorgezeten 
en steeds verslagen door het WMP. Het algemene overleg werd gepresi
deerd door de Wethouder voor Milieuzaken van de Gemeente Lieshout. 
Tijdens deze besprekingen werden de voortgang, de tussentijdse bevin
dingen en de gerezen problemen bij de proefneming aan de orde gesteld. 
Op deze wijze was een optimale communicatie verzekerd tussen alle 
betrokkenen. Het goede samenspel tussen de gemeente (voorlichting en 
openbare werken) , de inzamelaar, de Milieudienst Eindhoven en het WMP 
is hierbij ook van grote betekenis geweest. Ook de inbreng vanuit de 
school en vanuit de bewonersvertegenwoordiging zijn voor de specifieke 
activiteiten belangrijk geweest. 

Ten behoeve van de voorlichtingsactiviteiten is tijdens de proef naast 
het al eerder gepresenteerde voorlichtingsplan een draaiboek voorlich
ting opgesteld, teneinde het verloop en de activiteiten voor alle 
betrokkenen nog nauwkeuriger vast te leggen. Deze aanvulling heeft goed 
gewerkt en bcxx:i betrokkenen voldoende houvast in de tijd. 
Op verzoek van de opdrachtgever is ± 6 maanden na aanvang van de feite
lijke proefneming een afzonderlijke interimrapportage opgesteld ten 
behoeve van eigen gebruik en van informatieverschaffing naar de gemeen-
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telijke besluitvormende circuits*. Geconstateerd kan worden dat deze in 
informatief en publicitair opzicht een positieve uitwerking heeft 
gehad. Het betekende tevens dat de jaarlijkse rapportage daarmee be
perkter in omvang kon blijven. Naast deze stukken en het verslag van 
het sociaal-wetenschappelijk onderzoek zullen op termijn omtrent deze 
proefneming te Lieshout nog artikelen verschijnen in de vakpers. 

* Eerste interimrapportage gescheiden huisvuilinzarnelingsproefnerning 
Gemeente Lieshout, Rex>smalen, van G.R.E.M., oktober 1988, 41 pp. 
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HOOFCSIUK 7. CDNCIDSIFS 

Het eerste jaar van de gescheiden inzamelingsproet in Plan West is 
succesvol verlopen. De meeste bewoners uit de proefwijken nemen en
thousiast deel aan de gescheiden inzameling. Hoewel een al ternerende 
inzameling problemen voor de deelnemers oplevert blijken deze tot nu 
toe niet onoverkomelijk te zijn. De zuiverheid van het ingezamelde GFT 
is redelijk tot goed. De bereikte afvalreductie in een jaar proefneming 
bedraagt 42% hetgeen hoog kan worden genoerrd. De CCIITpOStering van het 
gescheiden ingezamelde GFT uit Lieshout verloopt zonder noemenswaardige 
problemen en levert een compost op van uitstekende kwaliteit, ook ten 
opzichte van andere proeven die nomenteel in Nederland worden uitge
voerd. Tabel 3 geeft hienran een overzicht. 

Lieshout GFI'-2roeven* compost* 
gemidd. spreiding gemengd huisvuil 

d.s. 74,0 40 27-77 65 
o.s. 23,9 33 6,9-76,8 29 
'IOC 11049 
pH 7,45 7,6 6,7-8,3 7,3 

Cd 0,80 1 0,3-2 2 
er 32 20 5-36 120 
CU 27 32 24-39 120 
Ni 4,7 9 3-12 45 
Pb 71 73 39-100 450 
Zn 141 149 98-179 600 

- d.s. in % nat gewicht 
- o.s. in % d.s. 
- 'IOC en zware metalen in m:J/kg d. s. 

*bron: GFT-handboek 

Tabel 3: Gehalte aan zware netalen in GFT--cxmpcEt in Lieshalt en bij 
arrle.re proeven in Nederland en in O*'{a;t uit~ ilgeza
neld afval. 

De KCA-inzameling mag zonder meer een groot succes worden genoerrd. De 
ingezamelde hoeveelheden KCA :per deelnemend huishouden zijn bijzonder 
hoog en de in dit project toegepaste inzamelingsmethodiek is dan ook 
een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de voorheen gebruikelijke 
brengmethode naar het gemeentelijke depot. 
In rnaart 1989 werden als service verlening van de inzamelaar Speciaal 
Transport Cotrans, de containers van de deelnemers (kosteloos) 
gereinigd. Deze serviceverlening werd door de deelnemers positief 
beoordeeld. 
De tot nu toe geconstateerde positieve resultaten hebben er toe geleid 
dat de gemeente Lieshout medio 1989 een beslissing zal nemen omtrent 
een gefaseerde invoering van de in dit project toegepaste KCA inzame
lingsmethodiek. Op grond van de gegevens kan hierover positief worden 
geadviseerd. In een later stadium zal worden beslist omtrent een gefa
seerde invoering van de GFT-inzameling in de gehele gemeente. 
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BIJlAGE 1 MATERIAAL GEBRUIKT BIJ DE ro1roSTERING 

Bij de compostering van het GIT wordt gebruik gemaakt van de volgende 
apparatuur en materialen. 

Ventilator: CMV 180, directe aandrijv~ met speciale afdich
ting, luchtcapaciteit 950m3; uur bij een stati
sche druk van 1000 Pa, motorvermogen 0, 75 kw. 

Beluchtingsbuis: Dichte buis, 190 nnn uitwendig geribbeld, en geper
foreerde buis met een beluchtingsoppervlakte van 
16,8 crn2;m. 

Schakelkast: voorzien van tijdklokken, relais, beveiliging e.d. 
Temperatuurmeter: Meta digit 

lllchtsnelheidsmeter: Testotenn 4300 
laadschop: cattepiller (VAM) 

Zeefinstallatie: A.B.N. (VAM) 
Weegbrug: Molenschot & Zn (VAM) 
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BIJlAGE 2 HOEVEElHEID INGEZAMElD AFVAL LIESHOUT 1988/1989 

datum kg week. 

nat 9-3-88 4320 10 
droog 16-3-88 ? 1 1 
nat 23-3-88 6750 12 
droog 30-3-88 ? 1 3 
nat 6-4-88 1 1680 14 
droog 13-4-88 9700 15 
nat 20-4-88 10350 16 
droog 27-4-88 9420 17 
nat 4-5-88 9350 18 
droog 11-5-88 9700 1 9 
nat 18-5-88 12010 20 
droog 25-5-88 9420 21 
nat 1-6-88 8340 22 
droog 8-6-88 8620 23 
nat 15-6-88 10230 24 
droog 22-6-88 1 1 340 25 
nat 29-6-88 8790 26 
droog 6-7-88 8940 27 
nat 13-7-88 8750 28 
droog 20-7-88 8580 29 
nat 27-7-88 7580 30 
droog 3-8-88 8320 31 
nat 10-8-88 12030 32 
droog 17-8-88 9420 33 
nat 24-8-88 8490 34 
droog 31-8-88 9000 35 
nat 7-9-88 9560 36 
droog 14-9-88 8700 37 
nat 21-9-88 8510 38 
droog 28-9-88 9800 39 
nat 5-10-88 12480 40 
droog 12-10-88 9760 41 
nat 19-10-88 9100 42 
droog 26-10-88 9700 43 
nat 2-11-88 12250 44 
droog 9-11-88 8900 45 
nat 16-11-88 9470 46 
droog 23-11-88 9240 47 
nat 30-11-88 6750 48 
droog 7-12-88 9780 49 
nat 14-12-88 6400 50 
droog 21-12-88 9260 51 
nat 28-12-88 5030 52 
droog 4-1-89 8700 1 
nat 11-1-89 5830 2 
droog 18-1-89 7960 3 
nat 25-1-89 4380 4 
droog 1-2-89 7440 5 
nat 8-2-89 4580 6 
droog 15-2-89 7800 7 
nat 22-2-89 6220 8 
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BIJlAGE 3 rnzAMELINGSGEX;EVENS KCA 

1e actie 27-04-88 2e actie 03-08-88 

oplosmiddelen halCXJeenvrij 
(tinnerjwasbenzinejolie 159 kg 145 kg 

bestrijdingsmiddelen 9 kg 10 kg 

verfresten 285 kg 205 kg 

batterijen 91 kg 61 kg 

zuren 42 kg 1 kg 

fota:Jrafiebaden 
(ontwikkelaar/ fixeer) 38 kg 0 kg 

diversen 0 kg 70 kg 
Z-

Totaal 624 kg 49~kg 

101 pers . 80 pers. 

Je actie 26-10-88 4e actie 19-01-88 

oplosmiddelen halCXJeenvrij 
( tinnerfwasbenzine/ olie 210 kg 78 kg 

bestrijdingsmiddelen 6 kg 7 kg 

verfresten 441 kg 203 kg 

batterijenjaccus 81 kg 85 kg 

zuren 2 kg 0 kg 

fota:Jrafiebaden 
(ontwikkelaar/fixeer) 50 kg 25 kg 

diversen 70 kg 130 kg 

Totaal 860 kg 528 kg 

112 pers. 112 pers. 
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BIJlAGE 4 'I'EMPERA'IUURVERLCX)P EN BEWCHTINGSHOEVEEIHEID TIJDENS DE 
cr.MroSTERING 
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BIJlAGE 6 ANALYSERESULTATEN VAN DE LIESHOUISE cn1FDST 

ZWARE METALEN LIESHOUT 1988/1989. 

f"ractie 0-18mm 0-18mm 0-18mm 0-18mm 0-18mm 0-18m 

aanvoerweek 10+12 14+16 18+20 22+24 26+28 30+32 

datum 29-4 1-6 28-6 26-7 23-8 20-9 

d.s. 73.4 ? 77. 1 81 . 4 7 1 . 1 76 . 4 
0. s . 31.7 23.9 18.8 17.6 23. 1 25 
TOC 16388 17490 7170 6000 9863 14633 
pH 6.97 6 . 86 7 . 54 7.52 7.86 7.07 

Cadmiumm Cd 1 . 14 0.84 0.62 0.67 0 . 83 0.47 
Chroom Cr 61 31 26 25 22 25 
Koper Cu 50 27 15 1 8 1 9 1 6 
Nikkel Ni 5.9 5.2 7. 1 5.2 4.9 4.9 
Lood Pb 1 1 1 142 49. 1 68.8 62.9 38.8 
Zint<- Zn 251 167 89 143 145 104 

f"ractie 0-18mm 0-18mm 0-18mm 0-18mm 0-18mm 

aanvoerweek 34+36 38+40 42+44 46+48 50+52 

datum 18-10 15-11 13-12 10-1 15-2 

d.s. 80.6 71 . 7 63.6 76.4 68.4 
a.s. 26.6 23.5 22.3 25 25.6 
TOC 13155 9923 ? 14633 1232 
pH 7.75 7.65 7.7 7.07 7.95 

Cd 0.95 0.59 0.57 0.99 1 . 1 6 
Cr 16 50 24 18 51 
Cu 18 29 16 3 88 
Ni 5.2 5.6 3.9 4.6 1 . 5 
Pb 58.5 58.6 39.2 70 84 . 2 
Zn 151 153 106 87 156 

d.s. droge stof" ( % nat gewicht) 
a.s. organische stof" ( % droge stof") 
TOC Totaal wateroplosbaar koolstof" ( mg C/kg d.s.) 
-zwar·e metalen in mg/k.g d.s. 
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BIJlAGE 7 VERSlAG VAN DE WERKZAAMHEDEN 

Inleiding 

De eerste initiatieven voor het starten van de gescheiden huisvuil
inzamelingsproet te Lieshout dateren uit het voorjaar van 1987. Na een 
aantal vergaderingen waarni j onder andere betrokken waren de gemeente 
Lieshout, Speciaal Transport Cotrans, RAZOB, en het Waste Management 
Programma, werd besloten dat de eerste GFT-inzameling op 9 maart 1988 
zou plaatsvinden. 

De tussentijd werd gebruikt voor de organisatie van de proef. Er 
moesten ontheffingen worden aangevraagd voor bijvoorbeeld de wekelijkse 
inzamelverplichting en voor het verplicht storten van het afval op de 
regionale stortplaats RAZOB. Verder moesten de canposterings
faciliteiten gerealiseerd worden en diende het voorlichtingsmateriaal, 
bestend voor de deelnemers, ontworpen en gedrukt te worden. Er werd 
gewerkt met een draaiboek waarin de uit te voeren activiteiten op de 
daarbij behorende daturn beschreven worden. 

In de volgende paragraaf wordt een chronolCXJisch overzicht gegeven van 
de belangrijkste activiteiten die voor en tijdens de proef werden 
uitgevoerd. De activiteiten rond het voorlichtingsmateriaal worden 
uitvoerig in hoofdstuk 5 beschreven. In het chronolCXJisch overzicht 
worden alleen de overlegsituaties met alle betrokkenen vermeld 
(Algemeen overleg). Bij deze vergaderingen zijn vertegenwoordigers 
aanwezig van de gemeente Lieshout, Speciaal Transport Cotrans, het 
Waste Management PrCXJramma, de milieudienst Eindhoven, de wijk
verenigingen waar de proef wordt uitgevoerd, en van de basisschool die 
stimuleert door middel van lesprogramma's aan de schoolkinderen. 

Uiteraard zijn er nCXJ talrijke andere overlegsituaties geweest waarin 
meer specifieke zaken werden besproken of georganiseerd. Deze overleg
situaties zijn niet in het chronolCXJisch overzicht opgenomen. 

ChronolCXJisch overzicht van de activiteiten 

02-10-1987 
11-11-1987 
09-12-1988 
25/30-01-1988 
08-02-1988 
08/09-02-1988 
24-02-1988 

24/26-02-1988 

09-03-1988 

30-03-1988 

27-04-1988 

le voorbereidend overleg (gemeentejSTCjWMP) 
2e voorbereidend overleg (gemeentejSTCjWMP) 
le algemeen overleg 
TO-meting sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
2e algemeen overleg 
voorlichtingsavonden voor de deelnemers 
officiële opening van de proef door Burgerneester Van 
Hout 
uitreiking containers 
gereedmaken camposteringslocatie 
vervolgde voorlichtingsactiviteiten 
le inzameling GFT 
start campostering 
3e algemeen overleg 
Tl-meting sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
le KCA-inzameling 
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Vervolg chronologisch overzicht van de activiteiten 

29-04-1988 

18-05-1988 
01-06-1988 

28-06-1988 

26-07-1988 

10-10-1988 
03-08-1988 
23-08-1988 

07-09-1988 
20-09-1988 

15-10-1988 
18-10-1988 

26-10-1988 
15-11-1988 

07-12-1988 
13-12-1988 

10-01-1989 

19-01-1989 
15-02-1989 

1e afzeving conpost 
monstername conpost voor kwaliteitsbepaling 
4e algemeen overleg 
2e afzeving conpost 
monstername 
3e afzeving compost 
monstenlame 
4e afzeving compost 
monstername 
T2-meting sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
2e KCA-inzameling 
5e afzeving compost 
monstername 
5e algemeen overleg 
6e afzeving compost 
monstername 
open dag op de Mariabasisschool 
7e afzeving conpost 
monstername 
3e KCA-inzameling 
Be afzeving conpost 
monstername 
6e algemeen overleg 
9e afzeving compost 
monstername 
10e afzeving conpost 
monstername 
4e KCA-inzameling 
11e afzeving compost 
monstername 
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BIJlAGE 8 DRAA.IOOEK 
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Waste Management 
Onderzoek en advisering op het gebied van afval- en milieubeheer door de KUB en de TUE. 

DRAAIBOEK VOOR DE 

GESCHEIDEN HUISVUILINZAMELING 

IN DE GEMEENTE LIESHOOT 

Decertber 1987. 
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Waste Management 
Onderzoek en advisering op het gebied van afval- en milieubeheer door de KUB en de TUE. 

Fase 0: duur november 1987 - 1 februari 1988 (weken 46-5) 

In deze fase worden alle voorbereidingen getroffen om per 1 maart de bevolking direct 
voor te bereiden, c.q. te bewerken voor actieve en gemotiveerde deelname aan de proef. 
Daar waar Voorlichting staat verwijzen wij naar het aparte draaiboek voor de voorlich
ting. 

0.1. Overleg over de proefopzet, structuur, 
taakverdeling, wijkkeuze, concept 
draaiboek, locatie compostering 

0.2. Overleg Voorlichtingsplan* 
- keuze van de geschikte media 
- lesprogramma op scholen bespreken 

0.3. Start voorbereiding sociaal-weten
schappelijk onderzoek 

0.4. Operationele afspraken t.a.v. inbreng 
Gemeente Lieshout met betrekking tot: 
* verzending brieven, uitnodigingen 
* informatie-avond 
* info in media 

0.5. Selectie voorlichtingsmateriaal 
- teksten schrijven/selecteren voor 

brieven en krant, eventueel opdracht 
geven tot nieuwe ontwerpen 

0.6. Definitieve keuze voorlichtingsmateriaal 
teksten gereed 

0.7. Voorlichting 

0.8. * sprekers/officials beschikbaar 

0.9 . Voorlichting 

0.10 Voorbereiding proef op scholen 

0. ll 'IO-me tin gen 
Sociaal wetenschappelijk onderzoek 

* ide ntie k aan Nuene n 48 
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Tijd Actie 
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50 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

4 

4 

4 

concept 
draaiboek 
wijkkeuze 

contact 
Mierlo 

opstellen 
vragen
lijsten 

afspraken 

selectie 
teksten 
schrijven/ 
selecteren 

keuze 

afspraken 
regelingen 

lesmater i aal 

vragenlijsten/ 
enquêteren 

Instantie Contr 
datum 

WMP 
STC/ 
Gemeente 

Gemeente 

STC 
WMP 
Gemeente 

WMP 

Gemeente 
WMP 
STC 

STC/WMP 

WMP 

WMP/STC 

Gemeente 
Lieshout 
WMP 

WMP 

WMP 



Waste Management 
Onderzoek en advisering op het gebied van afval- en milieubeheer door de KUB en de TUE. 

Fase 1: Duur februari (weken 5-9) 

In deze fase wordt de bevolking van de wijk geheel direct en via de media geïnformeerd 
omtrent de proefneming, wordt materiaal verspreid, een informatie-avond georganiseerd 
en worden de containers aangeleverd. 

l.l. Voorlichtingsavonden (afspraken ad 0.6) 
* zaal 
* informatie-stand 
* infomateriaal 
* sprekers 
* AV-materiaal 
* informatie via pers (ad 0.9) 
* uitnodigingen bewoners, pers 

1.2. Voorlichting 

1.3. Finale check proefneming 

1.4. Start directe campagne 

* bezoek bewoners door huisvuilconsu
lent 

* leerprogramma op scholen 

1.5. Voorlichting 

1.6. Levering containers 240 L 
Officiêle uitreiking le container 

1.7. * telefonische infolijn 

1.8. Composteringslocatie gereedmaken 
voor aanvoer van Lieshout 
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Tijd Actie 

week 
6 

6 

6 

6 

7 

8 

8 

8 

organisatie 
informatie 

overleg 

info 
toezending 
bezoek 
bewoners 
actie op 
school 

verspreiding 

info 
materiaal 

inrichting 

Instant ie Contr 
datum 

WMP 
Gemeente 
Liest-out 
STC 

Gemeente 
Lieshout 
WMP 
STC 

Gemeente 
WMP 

STC 

Gemeente 
Liesoout 

STC 
WMP 

' 



Waste Management 
Onderzoek en advisering op het gebied van afval- en milieubeheer door de KUB en de TUE. 

Fase 2: Duur 22 februari 1988- 1 april 1988 (weken 8- 14) 

In deze fase gaat de feitelijke scheidingsproet van start, waarbij in aanvang nogmaals 
aandacht gevraagd wordt voor de juiste toepassing van de scheidingsregel. Ievens neemt 
het inspecteren van de gescheiden fracties zomede de compostering een aanvang. 

2.1. le inzameling GFT 
aanvang compostering 

2.2. Voortgezette voorlichting 
- verspreiding laatste info 
- follow up in pers 
- inspreeteren ingezamelde fractie 

2.3. Vervolg proefneming 
* educatie op scholen 
* info via pers omtrent de eerste 

resultaten van de ingezameling 
* inspectie der containers 

2.4. Stimulerende brief B&W 

2.5. Tl-metingen 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek 

2.6. Overle g omtrent verloop proef 
* besluiten t.a.v. bijstelling proef 

op grond van eerste gegevens, klachten 
* besluiten t.a.v. algemene en/of 

specifieke info-verstrekking 
* besluiten t.a.v. verdere publiciteit/ 

promot ie 

50 

4 

Tijd Actie Instant ie 
------------------------------

9 inzameling STC 
voorbereiding STC/WMP 

9 bezorging info Gemeente 

inspeet ie STC/WMP 

lesprogramma WMP 
10 

10 verzenden Gemeente 
Lieshout 

11 enquêteren WMP 

13 overleg Gemeente 
Lieshout 
STC 
WMP 
overigen 
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Waste Management 
Onderzoek en advisering op het gebied van afval- en milieubeheer door de KUB en de TUE. 

Fase 3: Duur april 1988 t/m mei 1988 (weken 14 t/m 21) 

In deze fase gaat de proef door, eventueel op onderdelen bijgesteld, en komen op het 
einde de eerste composteringsresul taten beschikbaar. In deze fase wordt definitief 
besloten omtrent de verdere uitvoering van de proef. 

3.1. Vervolg publiciteit 
* locale pers en TV 

3.2. Voorlichting 

3.3. Monstername compostering 

3.4. Overleg verloop proef 
* t.a.v. eerste enquêteresultaten 

(gereed week 19) 
* t.a.v. composteringsresultaten 
* besluiten t.a.v. bijstelling proef 

op grond van onderzoeksgegevens 
* besluit tot algemene en/of speci

fieke info-verstrekking 
* besluiten t.a.v. verdere promotie/ 

publiciteit 
* besluiten t.a.v. het vervolg draaiboek 

inclusief overleg- en sturingsmomenten 

RvR/MK/1987-11-11/lieshout.drb 
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Tijd Actie 

14 verspreiding 

16 

18 monstername 

20 overleg 

Instantie 

Gemeente 
Liesoout 

Gemeente 
Lieshout 
STC 
WMP 



Waste Management 
Onderzoek en advisering op het gebied van afval- en milieubeheer door de KUB en de TUE 

Draa.iboek voor de Gesdleiden 
Hui.svuil:inzanelin:J in de GEm:ente 
Li.eshart:, in de wijk Plan West 

1988 

Mei 1988 

1 
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Fase 4 D..rur 1988 

In deze fase wordt de proef voortgezet in alle ~zichten. 

Tijd: Aktie: Instantie: o::nt:r: 

4.0 Voo~erleg verga-
zie 3.4 20 derin;J Alle 18/5 

4 .1 Vaststellin;J schema 
m::>nSt.en1ame 23 overleg 

4. 2 Opstellin;J vervolg 
voorlichtin;Jsplan 23 overleg WMP 

4. 3 Vaststellin;J rapportage-
datum: 24 overleg 
- soc. - wet. orrlerzoek 
- verloop proef 
- interimrapport 
- cx:xrpost.erin;Jsproeven 

4.4 KCA-inzame.lin:J 
- verzerrlin;J instructie-

brief 30 bezorgin;J Gemeente 
- inzamel in;J 31 inzarre-

lin;J STC 
Milieudienst 
Ei.rdhoven 
Gemeente 

4 . 5 Vaststel! in;J data 24 overleg WMP 
(sept. jokt.) 
T-2 metin;Jen 
soc. - wet. orrlerzoek 

4. 6 OVerleg 011er orrlerzoek 25 011erleg WMP 
droge fractie STC 

RAZOB 

4. 7 Bepalin;J daturn ~ dag 25 overleg SChool 
(oktà:ler) Gemeente 

STC 
WMP 

4.8 Vooroverleg ~ dag 26 011erleg SChool 
Gemeente 
STC 
WMP 

2 
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Tijd: Aktie: Instantie: a:ntr: 

4.9 Vervolg-overleg 33 overleg School 
qxm dag Gemeente 

SIC 
WMP 

4 .10 Vervolg overleg 36 verga de-
rim Alle 7/9 

4.11 KCA-~inJ 
- verzen:ti.rg 

instructie-
brief 42 bezorginJ Gemeente 

- inzairelinJ 43 inzame-
lim SIC 

Gemeente 
Milieudienst 
Eirrlhoven 

4 . 12 Open dag 40/41 
- presentatie 

orrlerzoek stan1 WMP 
- ( interi.rnrat:P:>rt) rat:POrt WMP 
- presentatie mrlfX)St cpzakken src 

analysegegevens rat:POrt WMP 
- presentatie info stan1 Gemeente 
- jeugd en volwassen SIC 
- wedstrijd (?) School 

WMP 
Milieudienst 
Ei.rrlhoven 
Derden 

4 .13 Voortgan;soverleg 49 verga de-
rin:J Alle 

Besluitvo:rmi.n;J t.a. v 
- proef 1989 

(voortzettirqjbi j stel-
linJ) 

- draa.i.boek 1989 
- voorlichtingsplan 1989 
- data van overleg 1989 

Bijlage: 1. Voorlichtingsplan 

FG/RV/1988-05-30 

3 
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Draai.ln?k voorlicht.i.rg Li.eshoJt 2e helft 1988 

wk 26 

wk 30 

wk 32/33 

33 

38 

39 

41-42 

42 

44 

50 

brief 

brief 

krantenberidlt 

2e afvalkrant 

krantenberidlt 

brief 

krantenbericht 

brief 

krantenbericht 

3e afvalkrant 
+ afvalkalerrler 1989 

starxi van zaken 

aankordi.girq inzamelirq KCA 

resultaten inzamelirq KCA 

stam van zaken + open dag 

uitnodigirq open dag 

resultaat open dag 

aankordi.girq inzamelirq KCA 

resultaat inzamel~ KCA 

1 
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Waste Management 
Onr1Ar7nAk An Arlviqnrinu np hnl QRbiAó vnn 111v111- l'n milleuhnhoAr Cl oor de KUB en dA l UE 

Draailx1ek voor het gescheiden i.nzam:liinlsproject voor de geueente 
Lieshout 1989/1990. 

Vcx::>ralsnog wordt de gescheiden inzarnelin;Jsproef in Lieshout beëirrligd 
op 1-3-1990. In februari 1990 zal dit per brief aan de bewoners moeten 
worden gemeld. Orrdat in de proef inmiddels een gewennin:J is ontstaan 
bij de deelnemers zal de vcx::>rlichtin;J vcx::>manelijk plaatsvirrlen dcx::>r 
middel van de pericx:lieke afvalkrant en af en toe een artikeltje in de 
media. Hierorrler volgt een overzicht van de tot nu toe geplarrle ac
tiviteiten. 

1989 

Tijd Actie Instantie 

Algemeen overleg 19-4-1989 S'ICjWMP /Gemeente 

KCA- inzamel in;J 20-4-1989 S'!CjWMP /Gem:ente 

Afvalkrant 4 wk 17 Selectie S'ICjWMP /Gem:ente 
teksten/ 
schrijven 

Rapportage 1e jaar wk 20 WMP 

KCA-inzamel in;J 20-7-1989 S'ICjWMP /Gemeente 

Afvalkrant 5 wk 32 Selectie S'ICjWMP /Gemeente 
teksten/ 
schrijven 

Algemeen overleg wk 38 S'ICjWMP /Gemeente 

KCA- inzamelin;J 12-10-1989 S'ICjWMP /Gemeente 

T3-metin;J soc. wk 42 cp;tellen WMP 
wetenschappelijk vragenlijsten 
orrlerzoek 

Afvalkrant 6 wk 49 Selectie S'ICjWMP 

teksten/ 
schrijven 

1 
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Waste Management 
()ndAfTOAk 110 Arlvi'!nrinu op hol Ql!biAr1 vnn AfvAl · 110 milleuhnhonr cloor de KUB 110 t1A TUE 

Algemeen overleg 

Brief aan bewoners 
omtrent beëindiging 
proef 

Beëindiging proef 

Rapportage 2e jaar 

wk 2 

wk 7 

wk 8 

wk 12 

Tekst 
schrijven 

oontainers 
inzamelen 

2 
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Instantie 

STCfiMP /Gemeente 
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Waste Management 
Onderzoek en advisering op het gebied van afval- en milieubeheer door de KUB en de TUE 

Draaiboek voorlichting Lieshout 1989. 

Datum 

wk 

wk 2 

wk 5 

wk 9 

wk 13 

wk 14 

wk 15 

wk 21 

wk 2 7 

wk 31 

wk 32 

wk 40 

wk 4 2 

wk 44 

wl< 49 

wk 51/52 

Wat 

Kalender + brief 

Brief 

Krantenbericht 

Teksten klaar vierde 
afvalkrant 

Krantenbericht 

Vierde afvalkrant 

Brief 

Krantenbericht 

Brief 
Teksten klaar vijfde 

afvalkrant 
Krantenbericht 

Vijfde afvalkrant 

Brief 

Krantenbericht 

Teksten klaar zesde 
afvalkrant 

Zesde afvalkrant 

Kalender + brief 

KUB-postadres Postbus 90153. 5000 LE Tilburg 
KUB -adres Gebouw B, kamers 1005-1009-1019 
KUB -telefoon (013) 662431/662010 

58 

Inhoud 

Aankondiging KCA (19-1) 

Resultaten KCA (+ aankondiging 20-4) 

Stand van zaken(+aankondiging kca 20-4) 

KCA aankondiging 20-4 

Resultaten kca + stand van zaken (+ 
aankondiging kca 20-7) 

Aankondiging KCA 20-7 

Resultaten KCA + stand v. zaken (+ 
aankondiging kca 12-10) 

Aankondiging KCA 12-10 

Resultaten kca + stand v. zaken 

TUE - postadres : Postbus 513, 5600MB Eindhoven 
TUE - adres : Bestuursgebouw, kamers 3.04-308 
TUE - telefoon : (040) 4 7 45 54 
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Deze Afvalkrant Is een uitgave van 

Gescheiden 
afvalinzameling 

Primeur voor 
Nederland in 
Lieshout 
I!'! Nederland . en daarbu11en. IS ,nmiO· 
dels a1 ae nod1Qe ervar~nç opgedaan 
met ~e: gesche1den mzamelen van 
soorte:"l afval DaarbiJ ZiJn al d1ve~se 
systeme:"' 1n praktijk gebracht. 
De proef ir. Lieshout is er soeciaal oo 
ger1cnt om 1e onderzoeken a: een com
binatie mogeliJk 1S tussen de tot nu toe 
ge::>t "..JI Kehjke t"'..Zameli.'lQ v1a de gnjze 
cor.1ainers en daarnaas! nieuw aan te 
ieveren groerte conta1ners. Voor deze 
wijLe vdn yê~cheit.Jt::,, u•L.du•t:::it: tl!S ge
kozen om te bez1en of het de deelname 
aan de proel van de bewoners beïn
vloedt indien aangesloten en voortge
bouwd wordt op de al aanwezige inza
melmethode . Verder wordt meteen on
derzocht wat de effecten zijn als het af
val niel meer allemaal wekelijks wordt 
opgehaald maar als per week slechts 
één soon afval wordt Ingezameld. Ook 
wordt hierbij bekeken wat met deze 
methOOe de gevolgen ziin voor de inza-

melkosten. Daarnaast zal. nadat dh in 
de gemeente Nuenen voor het eerst in 
Nederland is gebeurd. per huishouden 
een K.CA-box worden geleverd voor 
het veilig bewaren en aanbieden van 
schadeliJke -en probleemstoffen (bat
terijen. oliën. vetten. chemicaliên). 
Oe huisvuilinzamelingsproei in Ues
hO'J: zal er dus uit bestaandat de bewo
ners van de deelnemende wijk nun af· 1 
vat in drie aparte stromen gaan 
scheiden. Van de bewoners. die deel· 
nemen op vrijwillige basis, 'HOrdt con. 
creet het volgende gevraagd. 
1 In de groene mini-container, van 

240 liter. hel composteerbare huts· 
vu 11 te deponeren. Dit is het zoge
naamde organische materiaal. Hier~ 
bij valt te denken aan groente-. fruit· 
e:1 tu\natva: en andere soor1gelijke 
matenaten. 

2. Al het overige afval (echter zonder 
de schadelijke ol probleemstotfen) 
gewoon. zoals nu al. in de grijze 
mini-container te doen. 

3. Dt ::.c l1 é1~ilji<.:= ür PIC..Vit:&mstoflt:l1 
op te slaan in de apart aangeleverde 
K.C.A.-box. 

Oe bewoners wordt tevoren een kalen
der verstrekt waarop de soorten afval. 
die men moet s~heiden. vermeld zijn 
met een jaaroverz•cnt van de ophaal
frequenties. Bovendien z•: er een stic
ker op de binnenkant van de container
deksels waarop precies staat aangege
ven welk a !val inde betreNende ccntai-

ner gedeponeerd moet worden. Daar
naast krijgt men nog een aparte folder 
betreffende de probleemstoffen. Tot 
slot gee« ook deze krant alle informatie 
over de te scheiden afvalstromen. 

De proef kan overigens. afhankelijk 
van de resultaten ende ervaringen, ge
dure(l(je ~~elgepiande vetlOOP 11an 2 Ji::l· 
ren op een of meer onderdelen worden 
bijgesteld. De bewoners zullen steeds 
tijdig bericht krijgen over de bevindin
gen en over mogelijke wijzigingen 

Steun van het 
Gemeentebestuur 
Het gemeentebestuur van Lieshout is 

I van mening. dat hel de moeilewaard is 
I om deze proef nu te doen. Allereerst is 
1 tol nu toe goede ervaring opgedaan 
l met proeven op dit gebied in andere 

delen van het land. 
Verder is m Lieshout bekend dat de be
reidheid van de inwoners tot het leve
ren van bijdragen aan het milieube
houd groot is. Veel inwoners doen na
meliJk nu altrouw hun lege flessen in de 
bekende glasbak, leveren hun oud pa
pier aan vereniginge~ en oud textiel 
aan inzamelaars van deze goederen. 
En dil loopt gewoon door gedurende 
deze proef. Tot slot is gescheiden inza-
melen van afval ook volgens het pro
vinciale en landelijke beleid van de 
overheid de richting waarin we met de 
afvalverwijdering in Nederland zullen 
gaan. 
Dit alles heeft het gemeentebestuur er
toe gebracht om nu ook in Lieshout dit 
beleid ten aanzien van gescheiden in
zameling in principe te gaan doorvoe
ren. De start zal gebeuren via een klein 
expenment en alleen nog bij afval uit 
part1culiere huishoudens. Als deze 
proef slaagt zal de proef worden opge
schaald voor heel LieshOut en ook naar 
de regio. 

Begeleiding bij 
de proef 
Hoewel de proef alleen Lin--..·ol ka;-. zij;= 
als de bewoners uit de wiJk meewerken 
en blijven meewerken . is er toch een 
grote groep mensen buiten de wijk be
l rokken bij een goed verlooo. Allereerst 
is natuurlijk de inzamelaarvan het afval 
in de gemeente. STC- SpeciaalT rans
pon Colfans uit Deurne . nauw bij het 
experiment betrokken. Dan zijn er ver
der de mensen van óe gemeente en 
hel gemeentebestuur . Ook zullen stu· 
denten en onderzoekers van de beide 
Brabantse universiteiten het project 
begeleiden. onderzoek verrichten en 
de compostenngsproeven opzellen. Al 
die personen en instanties zijn bij het 
verloop van de proef betrokken. om de 

bewoners te volgen maar voor al om ze 
te stimuleren. 

De wijkbewoners zullen bij de proef 
met de huisvuilscheiding de nodige 
steun krijgen . Zo zal hen de nodige ir;. 
formatie en instructie worden gegeven 
om op de juiste wijze te scheiden. Door 
onderzoeken zal worden nagegaan ol 
dit leidt tol hel juist hanteren van de 
scheidingsvoorschriflen. Van daaruit 
zal naar de bewoners worden gemeld 
wat de resultaten zijn en hoe de com
posteringsproeven verlopen. Verder 
zat er een gemeentelijke informatie- en 
(voor zover nodig) een telefonische 
klachtenliJn worden geopend. Ook op 
de basisschool in de wijk zal in de les
sen aandacht worden besteed aan de 
proef . de scheidingsregels en aan de 
daarmee beoogde milieu-effecten . 

Kosten 
Deelname aan de geschefden huisvuil
proef ," LieshOUt kost nrels extra · s voor 
de bewoners Alle kosten voor de hele 
proef . dus allemenskracht en alle ma
teriaal inclusie! containers. worden be
taald doOr Speciaal Trans!X)r1 Cotrans. 

Medewerking 
bewoners 
Van de bewoners wordt een kleine. 
maar eenvoudige. eigen rnspanning 
gevraagd. Zij worden op dil geb1ed een 
beeqe de pioniers voor heel Lieshout. 
Maar zij leveren wel een grote. belang
rijke bijdrage aan het verantwoord her
gebruik van afval, tot behoud en verbe
tering van het milieu. ons aller milieu en 
dat van onze kinderen. 
Dat is dan OOk de reden dal het gemeer;. 
lebestuur om medewerking vraagt 
Het rekent op de bewoners van de wijk 
voor een succesvol verloop van de 
proel. 

i ------·----------

1 Waarom is het goed 
1

J om afval al aan de 
bron te scheiden? 

I 
I 

Hel spreekt natuu rlijk voor zich dat ge
scheiden inzameling van afval n~t 
plaatswldl omdat de inzamelaar van 
hel huisvuil dil zo leuk vindt. Dat ge
beun onndal aan gescheiden huisvuil
inzameling voordelen vertx:>nden zijn. 
Daarvan zijn de belangrijkste effecten 
dal per saldo minder afval in en op de 
bodem geston behoe« te worden. Dat 
is gunstig voor ons. de burgers. en voor 
het milieu 

Wij produceren met z·n allen een ge- I 
weldige hoeveelheid afval. afval dattot I 
nu toe geheel geston wordt op de vuil- 1 
nisbell . Behalve dat dit veel bOdem
ruimte in beslag neemt brengt storten 
risico's met zich mee van verontreinr· 
ging van de bodem en van het grond
water. Ook kan overlast ontstaan voor 
de omwonenden. 
Door nu hel alval gescheiden tn te za
melen ontstaat er op twee fronten een 
verminderde stroom te storten afval 
Allereerst bestaat ongeveer 50% van 
het huishoudelijk afval uit groente-. 
fruit· en tuinafval. Door hel apart aanle
veren van het organisch materiaat zal 
d~ niet meer gestort hoeven te worden. 

onndat hel door compostering beschik
baar komt voor hergebruik. Zo ontstaat 
bovendien een produl<l van goede kwa
liteit. De hiermee ontstane compost 
kan gebruikt worden als bOdemverbe
teraar in plantsoenen en tuinen. In de 
tweede plaats is het zo dat we op deze 
wijze verspilling van grondstoffen te
gengaan en hergebruik bevorderen. 
Door opslag op en in de grond gaan 
veel opnieuw te gebruiken materialen 
en grondstoffen verloren. En dat is jam
mer in een tijd van groeiende schaar
ste In toenemende mate is hel besel 
ontstaan dal hel veeleer aanbeveling 
verdient om ons afval nunig te gebrui
ken. om al het bruikbare er uitte halen 
en Ie benutten. 
Door gescheiden huisvuil1n te zamelen 
kan worden onderzocht of en. zo ja, 
hoe de niet composteerbare - of rest
fractie, o.m. via nascheiding, opnieuw 
1e gebruiken beslanddelen beval dan 
wel op andere manieren nuttige op-
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Het belang van 
scheiding op 
probleemstoffen 
:e"' voo· 01e e,(;·a sc~aoe'•JK z:;r. voo~ 
net m.'!€L. e:: re1oen TOi problemen voor 
de t:x>Oem o1 ro; gevare:"'' voor ons drinK· 
wa;e• D':ze Slc!;er. wo~oen aa~eduid 

.;;: :-.acc-1 ~ ....... ;/ ::r r vo:at:- --:-. s ;o~~a :-. 

Hoewe. oe orooieemstoffe.'l m1nde ~ 
dan 1 ~~: van hel gewiCht van ons huts
vu il ".Ji!ma"'en 15 apa n nouden IOC~ van 
gro01 belang Wanneer deze stolfen 1!1 

he; composteerbare deelterechtgek<> 
men z;jn. brengen ze een veromreini
g•ng. o.m. doo' zware metalen (lood. 
ztnic cadmium. e.d.). teweeg. die vrij
wel niet meer herstelbaar is. De cam
pos! krijg! daarmee een slechle kwali
teit en kan bij gebruik de grond veront
reinigen en senadelijk zijn voor de ge
teelde gewassen en dus voor ons con
sumenten. 

Wanneer de probleemstoffen in de 
droge- of restfractie Jerechtkomen. lei
den ze tot verontreiniging en proole
men. straks bij de verbranding van 
deze restfractie . 
Deze aspecten maken dat het de moe•· 
Ie waard is om de prObleemsloffen ge
scheiden in te zamelen. Deze stoffen 
kunt u in de aparte K C.A.-box voor lan
gere tijd verantwoord en veilig OPslaan. 

De inzamelfrequentie 
en data voor 
de gescheiden 
huisvuildelen 
De frequentie van het huisvuilinzame
len blijft gewoon wekelijks. In de ene. 
de even. week wordt de groene con
tainer opgehaald me! de camposleer
bare restonderdelenuit het afval. inde 

De ~- · ~oteemst olfen zullen per aparte 
a..: : - .:-~ :ë .-c.rt--. a.;r.ya:..cr.aigd .. , ··He; 
N,e...,v,so•aa van Gemen·· worden in
gezamelo. met een frequentie van 3 
maal oer 1aar. Oir zal zoveel mogelijk 
geoeL; ren tegelijK met plaatselijke of 

volgende. de oneven. week de rest
lractie in de grijze container . 
Wel zal er voonaan op woensdag in 
plaats van donderdag ingezameld 
worden. 

landelijke acties voor de •nzameling 
-... ar. n .v. r..ec.iic;;nen. ~a::efijen en dêr
gelijke . Men dient dan de binnenem
mertjes van de K.C .A.-box in te leve
ren bij de inzamelaar . 

De hoeveelheid en de 
samenstelling van ons: 
huishoudelijk afval , 

De inzamelactie probleemstoffen zul
len'" 1988 plaatsvinden op woensdag 
27 apr;!. 3 augus1us en 26 okiober 

Het gtas kunt u zoals nu blijven depo
nerer. in de glasbakken. i 
He! papier zal op de gebruikelijke wij- i 
ze b•nnen de wijk worden opgehaald. 1 
Ook textiel zal per locale actie ingeza- l 
meld blijven worden · 

Ee~ va~ de- :aJ<er. d•e de gemeente 
neef; is om ie zorgen voor een veranJ· 
"'ocvd€' oe~.a~e!irlg van net atval da! 
Ce €•9€1"': t>e .. voners · particulieren en 
oeorrlve~ · orOduceren 
I(", or{ze regie geoeur~ Oi: . samen met 
rL;Im 30 ge,."eentel'l v1a oe RAZOB = 
1Reg1ona1e AfvalverwerKing Zuid-Oost 
B•abaoll 
Oo net regionaie stomerrein wordt zo 
jaarlijks 600 000 :on alva\ geston He; 
zal voor •ede reen du•del1jk ZiJn dal di: zo 
n•et door kan gaar,_ Op de eerste p:aats 
is ons land te d 1Cni bevoll<t om steeds 
mee! g•ote ter ~e •ner. voor VUflstor; ;e 
kunnen v1ncf€!i. 

BelangnJKer nog is daL ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen he: zoop de bo
demorengen var. ç; ~ote hoeveet11eden 
afval niet bevorde~1 •Jk •s voor ne: m~ =;eli 

E~ d•ent ous naa~ atte'.,allevengezoc~-tt 
te wo~oe., e:"l d•e ZIJn er ooi-. 

Een beiang••Jo<e sta~ •r~ de goede liCh

ting kan gezet worden door er voor te 
zorgen dat de hoevee1~e1d atva: af
neemt 
Dit kan op verserullende man1eren ge
beurer.. Ten dele gebeur ! d•t aL U kent 
atte~ de glasbakken en de oaolerop
haalactiv•te,te-"' 

Een volgende stao •s net !hu1s verder 
schelden van afval. dat voor nergebruiK 
in de een of andere vorm gescnikt ge
maakt kan worden. van het ovenge al
val Oaarïaast zouden zogenaamde 
probleemstollen. drt ziJn stoffen die ex-

!ra gevaarlijk zijn voor bodem en water . 
apart behandeld moeten worden. 

De proel die !lu van start gaat. en •n 
pr1ncipe 2 1aar gaat duren. past volledig 
in het gemeenteliJk beleidsp~an en 
wordt daarom van '1arte ondersteund 
dOCH net gemeen!ebestuur en naar wij 
aannemen ook door de oevolkmg. 
Ee.~ succesvolle proef kr119t ongetwij
feld een vervolg op grotere schaal 
waardoor een oelangnjke bijdrage gele
ve~d wordt aan het leefmlieu op tar.gere 
termiJn. ook i:'l de gemeente Lieshout. 

Een oelangriJi< deel van al het afval dat 
jaarlijkS in Nederland wordt geprodu· 
ceerd IS afkomstig van hu•shoudens. Dit 
afval beslaai uil huishoudelijke af
valstoffen en grof huisvuil. De scheiding 
tussen beide is echter vaag. In het da
geliJkS spraakgebruik worden de huis
F"\Oudelijke afvalstoffen die in aanmer
king komen om huis aan huis te worden 
;ngezameld als huisvuil be!iteld. 
Globaal ;s hel NederlandSe huisvuil (in 
gew•ch!soercen!ages) als volg! samer>
ges!eld: 
. groente- . fruit · en tuinatval 
· oaoier . karton 
· Kunststatien . plastics 
. glas 
· ijzer 
· text•el. iompen en touw 
·brood 
· t>eenderer: d•erlijk atval 
· stenen. aardewerk 
· hOtJt 
· non-terrometalen (kaper . 

48.4% 
24.6% 

7.5% 
6.7% 
2.5% 
2.4% 
2.0 % 
1.7 % 
1.2% 
0.7% 

orons. nikkel. chroom e.d) 
- leder. rubber. linoleum 
- bijzonder afval. probleem· 

staHen 
- tapijten, matten 
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brengsten l<an ooleveren. BiJ di i laatste 
kan gedacnt worden aan verar.twoor
de vormen van veroral')(jrno die warm-
:e en energre opwek I. -
En ook tangs deze wegen kan de hoe
veelhard :e storte:t afval verder afne
men. Oveneens za l binnen de proe! rr. 
Lieshow: nrét een eicen onderzoek oo 
di; gebredworden gedaan Wet zat wor
den oe-Keken of aangesloten kan wor
deo :11e1 elders al lopend OndeiZoek 
voor deze categorie. Voor eigen onder
zoek is de hoeveelheid afval van oe ze 
soortrn de wijk in LieshOut ook te klein. 

Wat gebeurt er 
met het 
gescheiden afval? 
Het cernoosteerbare afval gaat naa~ 
een aparte proeflocatie rn Mierlo. Daar 
zal met dit afval litl Lresnout een spe
ciale klerne proefnemrng plaatsvrrmen 
waaroij bekeken wo;dt ol vra het se her
den van nuisvuil u'l aparte :racires goe
de camoost kan worden verkregen 
Hel n1et comPOSteerbare deel wordt 
zoals nu al net gevat 15 normaal afge· 

voerd naar hel RAZOB-terrein. eveflo. 
eens in Mierlo. waar net geston wordt . 
De schadeliJke · en probleemstolfen 
zulle '"I aoa1; woroen verwerkt dOOr 
Milieuzaken Eindhoven. volgens de 
landeliJk€ nchtliJnen voor de verwer· 
King van klein chem1scn afval 

Gescheiden 
:huisvuilinzameling 
in de praktijk 
Vao 1.1 ats bewoners. deelflemers aan 
de ome! met afvatsche1d1ng aa" de 
b ron. wo:dt :oer. nogal wa t gevraagd 
Dat komt neer op het 1ets aanpassen 
va:1 uw gewoonte o! gedrag bij afva l
verw•Jdenng Kon tot nu toe alles op
geborgen worden in de bekende gr~jze 
con;a,ner . nu moei u uw aandach: e:; 
uw afval verdelen over drie onder de· 
ren . de 2 con:amers en de K.C.A.·bO)( . 
Wat u gevraagd wordt te doen b1J deze 
oroel is echter n1et moeiliJk . maar ver
€151 wel en1ge discipline van uw ka11 
om het goed te doen 
Zowel bij de scheiding van uw huisvuil 
als bij het aanbieden van dat deel dat 
in de betreftende weel< aan de beun is 
De rnoeite en de inspanning word: 
daarbij beloond: u levert daa rmee een 
eigen. kleine maar belangrijke biJdra
ge aan het behoud van ons milieu en 
van grondsto1fen. 

1 Nu geldt ook hier. bij zo·n scheidings
proef . dat alle begin min of meer moe1· 
lijk is. Maar u kunt u goed voorberei
den. 
- Zoek een goed bereikbare p1aa1s 

voor de containers 
• Hang de scheidingskatender en -re

gels goed rn hel oogvallend op en 
tees ze dOOr. 

· Lees de sticker in de deksel van de 
container als u er iets in gooit 

Het van u verlangde scheidingsge
drag. dat zult u ar vlug merken. worot 
heel snel een vanzeilsprekende ge
woonte. 

Soepele deelname 
Deelname belekem mel dal u alles 
heel krampachlig moel gaan scheiden 

Zoals gezegd. u hoeft ntet echt moeilijk 1 
te doen biJ de scheiding. Bij twij!et over 
een of andere afvalsoort is er een een
voudige OOiossing: u doet het in de gr1j· 
ze conta iner. Dat geldt ook voor allerlei 
uit meerdere onderdelen samengestel
oe materialen. zoals bv. paoier met 
kunststof of aluminiumcoatings. frites
vet verbard. glas met restinhoud. vet· 
vrij pap1er en parafine--karton. etc 
Omgekeerd IS het oo~<; niet zo erg om 
papier soms 1n Kleine !"loeveetheden Iu 
kunt b v rust tg sChillen in een krant ver
pakken)OiJ het cernposteelbare deel te 
doen 

We vatten nog eens samen wa! van u 
gevraagd wordl. Dat is: · 
· dat u liefst enthousiast en ecnt bij het 

milieubehoud betrokken meedoe! 
aan deze proef · 

- dal u de scheidingsregels zo goed 
mogelijk 1oepas1: 

· dat u bi j vragen en prOblemenover de 
proef contact opneemt met de ge
meente: 

· dat u opmerkingen en bezwaren over 
de proel kenbaar maakt 

i · da! u begnp neef! voor onverhooPte 
aanloopprobleempjes. 

Wat kunt u van de le1ding van deze 
proe! verwachten? 
1 De inspann1ng en de bereidheld om 

de proe: zo goed mogelrjK le 1a1en 
stagen. 

2. Een open oor voor uw klachten en 
opmerkingen. 
Oe bereidherdom zo nodig de proel 
btj te stellen. 

4. Informatie gedurend~ de gehele 
lOOPtijdomtrent de deelname ende 
resullaten. 

of foutjes via heel veel moeite moet 
gaan herslellen. Oe bedoeling is wel 
omde proel me1 z-n allen zo goed mo- 1 
geltjk utt te voeren. zcx:1at we goed ver· 
werkbare restmaterialen kriJgen. El· 
dersin deze krant staat echter wel aan
gegeven wat de effecten zijn van ver- '1. 

' keerd leegepaste scheidingsregels 6 2 

Voor informatie, suggesties. opmer· 
kingen. vragen, klachten erJ mede· 
delingen . i<uni u terech ~ b·J de volgen
de insta rrties en persone~ 

· Atval-rnformatieliJn 
Gemeen1e Liesheul 04992·2929 
Onr. Verhoeven 
ofb1j 

· Spec1aal Transpon Cotrans b.v 
1e Deurne 04930-16880 
Oe· Berg 

· Waste Management Programma 
van de Katholieke Un1versiteit Bra
banl: 013-662010 
Dhr . Gedach. Mevr . Wagemans 
en de 
Technische Universitett Eindhoven 
040474554 
Dhr . Van Weenen. Dhr . Van Roos
malen. Ohr. Bteze. 
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Themaprogramma's 
op school 
Voo~ de schee ·ro ?fan Wesi ce Maria 
Bas!sscnoo1 za : OOK een aa nra, asl!vl
!ei:e'"l on:w1kl<e 1d v;mden Deze Z:..JII€!"1 
onder meer bestaan .• Hl het :;eha.-,ae
ier; va ". '"'.e: :~ema ·mlliê'i.. e,.., '"'lë:!l.:...r 
waa··"' ·,;ir.-- aandacr.t za, warde--: gë
SC:"''Onke'"' aê., je :;~· 

Do:;· ee .~ rr:e.Je~·,e·<e' v.aro STC za; on 
oe sc~oo: ee:, ~es wo~ae~ gege·"en 
waa~O:J i:!ç;egaa ~ za! worder. co '"Ie: 

Colofon 
Deze Afvalkrant is een ungave van 
Speciaal Transport Colrans te Deurne._ 

De 110rmgeving van· daze. -krant -I<Dmt_ 
VOO< rellening van Lenllng & van ·enen 
Advertislng te Eindhoven. 

noe E' -., waa rom va.""~ oeze or:>e ~. oo oe 
econQr."":isc~e €'1 mil,eu-effec.ten van 
de oroet en ro 11e; proces van com
oostering 
Q,:_ alles word: geaaan om de '.{tnclerer: 
actie~ te :)e~reKKer; 01j deze oroef en om 
e· zo voor :e zorgen dat b1J deze JOnge 
i<.nderen reeos ee" DOSII1€V€ noudi:"'Ç 
1e~ ooz:c~te van t)et r:"lif,ew er. va:1 ne: 
1evere1 van een eigen biJdrage aan 
mtlteuoeho;.;d zal ontstaan. Verder zut-

Deze krant zal geó.Jr~ c1e p<oel3 x 
. -per jaar verschljfl8nin eën~ Vài\ 
500stuks. . ' . "· ' . . . 

· ·..:: .· 

Jen oe i<J!"ldetet~ ze/ oo oe soeelplaats 
actie: l(unner. rneewe:i<en aan de proef. 
aoor het oostelle.'"'l ·,~ar enkele contat· 
ners Verde: zal e' voo~ de grotere kin· 
deren een excv~s~e '"'dd! de vuilntS· 
stortpiaats en net compostenngstet· 
~e·'"' worden georgaf"\ISee~d . 

Het in te zamelen organisch materiaal 
urt de Lieshoutse huishoudens betrOI<
ken bij de proef. zal apan gecompos
teerd warde~ op een terrein te Mierlo. 

Composteren is een natuurlijk verlo
pend proces . waarbij organiscne be
standdelen dOOr de act•viteit van bac· 
teriên. schimmels en kleine bodemdie--
ren worden omgezet Ir" nieuwe verbin
dtngen. tot een nieuw bruikbaar mate-
naai. Dit resultaat. een aardachtige 
massa. compost genaamd. is te ge
bruiken om de structuur en samenstel
ling van de bodem te verbeteren. Com
post IS dus niet. zoals vaak aangege-

ven wordt . een soor1 kunstmest . 

Oe compostenng zal gebeuren op een 
manier die volstrekt verantwoord is en 
geen overlast voor de omgeving ver
oorzaakt. Zij zal plaatsvinden op een 
vaste ondergrond. met aparte extra be
luchting en rege!mat1ge omzening. 
Vocnt en zuurstof zijn biJ compostemlQ 
namehjk onmisbaar en zi jn bepalend 
voor de duur van het proces: de ge
noemde handelingen gaan bovendien 
het natuurlijke rottingsproces tegen 
dat geurovertast kan veroorzaken. Als 
er een voldoende hoeveelheid afval is 
ingezameld kan bekeken worden of de 
compost van goede kwaliteit is. Tus-

sentijds zullen regelmatig proeven 
moeten worden genomen. Over de re
sultaten zullen de bewoners steeds per 
nieuwsbrief worden geïnformeerd. 

Compost is al een lang Dekend en toe
gepast materiaal. dat echter nogal 
eens argwanend bekeken wordt. van-
wege de daarin soms voorkomende 
verontre•n1gende bestanddelen. Glas. 

- ptast1c en ziektekiemen zijn daarbij het 
meest genoemd. 
Dit t>etekent dat het goed toepassen 

I 
van de scheidingsregels. composteer
baar deel in de groene container- rest in 
de grijze container - glas in de glasbak 

enz. enoe leidt dat het produkt compost 
een werkelijk goed en SChoon produkt is. 
Deze compost kan gebruikt worden in 
de plantsoenen en tuinen van Lieshout 
zeil Dat zou werkelijk een heel goed 
resultaat zijn. Dan krijgt Lieshout zijn 
eigen afval voor wat het composteer
bare deel betreft terug als een nunig 
produkt Dat is ook een echte bijdrage 
aan het milieubehoud. en het betekent 
dat er dan zo'n 50°/o minder afval op de 
stortplaats t>ehoeft te komen. 

De scheidingsregels · proef gemeente Lieshout 
Oe deelnemers aan de proef wordt ge
v•aagdom hlin huisvuil te schelden en 
1edere week een andere atvalsoon 
voo; ,nzamehng aan te bieden Dus de 
ene weei< de griJze conta tner buiten 
zetten. de andere week de groene 
container Daarnaast bliJver. de be
staande ophaa lsystemen voor papte r 

. en textiel tn de w •jk gewoo:ïdOOrlopen 
Ook het brengen van glas na a~ de glas
bak kan. nee moel gewoon doorgaan 

De ;!IJtSVUIISCne,di:"g gaa; 1:"1 dr1e Or"t
derdelen plaa :sv•'"'Cen 

a. Composteerbaar deel 

Deponeren In de groene 
container. 

Afvalsoorten 

- afval ven groenla, frult en uit 
de tuin 

-oud brood 
- afval van sniJbloemen en van 

vaste planten 
- pindadoppen 

· schillen (desgewenst verpakt 
In een krant) 
- etensresten 

. koffiefilters en koffiedik 
- theebladeren en theezakjes 

- mest van hulsdieren 
- eierschalen 

Ophalen in de even week 

b. Niet-composteerbaar deel 

Deponeren In de grijze 
container 

Afvalsoorten 

- kunstatoffen, plastiC, Ijzer, 
metaal en blik 

- beendenln en dierlijk afval 
- niet duidelijk her te gebruitten 

verpakklngs- en verbrulks
materieel 

-stenen, aanlewerl< 
-hout 

- non-ferromaterlelen 
- tapijten, maffen 

- bijzonder of grof hulsvuil 

Ophalen In de oneven week 
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c. Probleemstoffen 

Deponeren In de K.C.A.-oox 

Alnboorlan 

- gif- en beetrljcllngsmlcldn 
woor plant en dier 

- (foto)chemlcellln 
- cosmeticepnldukten 

- huishoudelijke schoonmaak-
en ondelhoudamlcldelen 

-batterijen 
- medicamenten 

-allin, velfen en benzlnes 
- VMfatoffen en lekken 
- apullbussen, spray 

-zuren 

Binnenemmers ophalen vla 
speelale actles 

Papier 

Meegeven aan verenigingen 

Textiel 

Meegeven aan Inzamelactles 

Glas 

Deponeren In de glasbak 



De officiële start van de proef te ott• • ••1 t rt 
Lieshout vond plaats op woensdag IC Ie e· S a 
24 februari . Temidden van vele ge
nodigden en in het bijzijn van de 
schoolkinderen en belangstellen
den uit de wijk. gaf burgemeester 
P.A.C.C. van Hout op het school
plein voor de Mariabasisschool het 
officiële startsein voor de proef. 
De bewoners van de wijk Plan West 
hadden de mogelijkheid om de 
groene container zelf op te komen 
halen en maar liefst 85 mensen heb
ben hier gebruik van gemaakt: Met 
veel enthousiasme en met voor ie
dereen een apart woordje werden 
deze 85 containers door de burge
meester aan de athalers overhan
digd. 
TegelijkertiJd met het officiële start
sein van de proef vond de ballon
nenwedstrijd voor de kinderen 
plaats. Door de harde wind op die 
dag zijn de ballonnen een heel eind 
gekomen. In juni heeft de feestelijke 
uitreiking van de prijzen van deze 
wedstrijd plaats gevonden, waar
over u elders in dit blad kunt lezen. 
In zijn toespraak tot de belangstel
lenden en de schoolkinderen legde 
de burgemeester er nog eens de 
nadruk op hoe belangrijk het is dal 
Lieshout aan deze proef meewerkt 
en zo een positieve biJdrage aan hel 
milieubehoud levert. Hij vond het 
Jamm~r nie ~ t.~i i in ?icm VVest lt:! wo
nen omdat hij dan zeil niee had kun-
nen doen aan dè proef. · 

Afvalbergen zo langzamerhand bergen 
van de1 e kategorie · 
De welvaart van de mensheid is 
vaak te meten op de vuilnisbelt. Dit 
geldt ook voor de berg afval die de 
gemeente Lieshout produceert. 
Met zijn allen produceren we ge
middeld zo'n 1000 kilogram afval in 
Lieshout per gezin per jaar en daar
van is zo'n 2 kilogram chemisch af
val·(statistisch gegeven). Het is toch 
zo gemakkelijk om dit afval in de 
container te gooien en dan de ge
meente te betalen voor de afvoer en 
stort. En juist die afvoer en stort le
veren vandaag de dag grote proble
men op. Steeds regelmatiger wor
den we met de neus op de Ierten ge
drukt. De ruimte waar we kunnen 
storten wordt steeds problemati
scher. vaak hoor je: "Gooi 'I maar 
ergens neer. als het maar niet bij mij 
is". En wat zien we nu: diverse pro-

I 
I 

vincies ondervinden met het storten 
zo'n problemen dat ze er zelfs voor 
naar het buitenland moeten. 
En wat nog erger is; hel eerder aan
gegeven chemische afval dumpen 
we maar in de Afrikaanse landen. 
Het is toch verschrikkelijk drt te 
moeten constateren. Een reden te 
meer om ons gelukkig te prijzen met 
de Lieshoutse srtuatie in Plan West 
e.o., waarin we het te storten afval 
bij de mensen in huis al scheiden in 
een nog bruikbare fractie en niet 
bruikbare fractie. en waarvan de 
bruikbare fractie wordt omgezet in 
een compost van een zéér goed ge
ha~e welke zonder problemen voor 
hergebruik geschikt is. En het zeker 
niet minder belangrijke gedee~e . 
het chemische afval. wat dit kan be
tekenen, hebtuurtgebreid in de me-

I 
dia kunnen vernemen. en dan be
doel ik de gestorte chemische stof

I fen in de Mariahout se bossen. 
, Nee. dan ben ik blij met de geschei

den inzameling in Lieshout van deze 
chemische stoffen, en dat r>et goed 
gaat getuigt wel herten dat we in 
één keer bij de ongeveer 400 gezin
nen meer ophaalden dan in het hele 
jaar daarvoor in geheel Lieshout. 
Een cOmpliment voor onze inwo
ners. 
Ik ben vemeugd met ons geschei
den inzamelingsprojekt en de be
haalde resultaten tot nu toe. zowel 
wat de scheiding zen betreft als de 
inzet van de mensen. Een compli
ment vanurt het gemeentebeStuur is 
hier OP zijn plaats. 
Natuurlijk is het gemakkelijk als ge
meentebestuur om iets op touw te 

· zetten. Je hebt daarvoor de wette
lijke instrumenten, maar het moet In 
de praktijk te gebruiken zijn ook. 
Naar mijn mening kan gesteld wor
den, althans tot nu toe, dal we 
daarin geslaagd zijn. 
Ik realiseer me ook slechts een klein 
topje .van de (ijs)berg van ons aller 
milieuprobleem onder de aandacht 
te hebben gebracht. maar die berg 

dreigt een berg te worden van de 
1 e kategorie en ik denk dat die te
ruggebracht kan worden tot een 
van minimaal 3e kategorie, maar 
daarbij is ons aller inzet nodig. 

F.P.A.C. van Zeeland. 
wethouder gemeente Ueshout. 

Stand van zaken 
In de wijk Plan West van de ge
meente Lieshout is op 24 februari 
1988 een proef met gescheiden 
huisvuilinzameling van start ge
gaan. De bewoners hebben daar
toe, naast de · grijze container die 
men al had, een groene container 
ontvangen, waarin men het com
posteerbaar afval kwijt kan. Ort afval 
bestaat urt onder andere groente-. 
tru~- en tuinafval en etensresten. 
Wat dan overblijft wordt de restfrac
tie genoemd en d~ kan in de grijze 
container. 
Deze manier van huisvuil inzamelen, 
die bovendien ook nog om de week 
plaatsvindt, vroeg een hele ge
dragsveraAdering van de mensen; 
kon men tot nu toe al zijn afval kwijt 
in één grijze container. nu moet men 
zich bij elke bananeschil en bij elk 
leeg yoghurtpak afvragen bij welk 
soort afval het ook alweer moet. 

Daarnaast hebben alle bewoners 
van de wijk Plan West ook nog een 
K.C.A.-box (K.C.A. = . Klein Che-

misch Afval) ontvangen. In deze 
K.C.A.-box kan men alles kwijt wat 
men aan chemisch afval in huis 
heeft zoals oude batterijen, verfres
ten, afgewerkte olie, lege spuitbus
sen enz. Deze K.C.A.-box wordt 
4 maal per jaar via speciale actles 
ingezameld. 
Meteen al bij de eerste inzameling 
werd duidelijk dat er bij de bewo
ners van de wijk Plan West een zeer 
grote bereidheid beStaat om mee te 
werken aan deze proef. Slechts en
kele bewoners hebben van het be
gin af aan gezegd hier niet aan mee 
te willen doen. De proef is dan ook 
vanaf het begin een groot succes. 

Het afval is door de bewoners zo 
goed gescheiden dat al in oktober 
de eerste zakken compost aan de 
bewoners teruggegeven zunen 
worden. Kortom, als het komend 
andemalf jaar de proef op gelijke 
wijze doorgaat, dan wordt het een 
groot succes. 



Uitstekende 
compostkwaliteit 
in Lieshout 
Een van de belangrijkste onderde
len van de proef 1n Lieshout is om 
het groente- . frurt- en tuinafval te 
scheiden en te ve1Wer1<en tot com
post. Inmiddels zijn de eerste kwali 
teitsgegevens van de compost be
kend. Hierbij wordt vooral gekeken 
naar het geha~e aan zware metalen 
in de compost. Een te hoog gehalte 
aan zware metalen betekent dat de 
compost schadelijk is voor mens. 
plant en dier. De Lieshoutse com
post blijkt erg lage geha~en aan 
zware metalen te bevatten en vol
doet dan ook aan de zeer strenge 
kwaliteitseisen die de overheid bin
nenkort voor compost verplicht 
gaat stellen . 

Vroeger werd het huisvuil veel vaker 
tot compost ve1Wer1<t dan tegen
woordig. Met name aan het eind 
van de jaren vijftig telde ons land 
zo'n vijft ien compostbedrijven die 
het huisvuil van circa twee miljoen 
inwoners tot compost verwerkten. 
Doordat de overheid echter steeds 
strengere kwaliteitseisen ging stel
len aan de compost onaervonden 
deze bedrijven steeds meer proble· 
men bij de afzet van hun produkt. 
Momenteel zijn er nog maar enkele 
van deze bedrijven over. 

De belangrijkste oorzaak van de 
slechte kwaliteit van deze compost 

was de veranderde samenstelling 
van het Nederlandse huisvuil. Het 
niet-composteerbare aandeel van 
dit huisvuil. zoals kunststoffen, glas. 
metalen. chemicaliën e.d.. werd 
steeds groter. Hierdoor werd de 
compostproduktie per ton veiWerkt 
huisvuil steeds kleiner. Ook werd de 
kwaliteit van de compost door het 
steeds groter wordende aandeel 
niet-composteerbaar huisvuil 
steeds slechter en raakte steeds 
meer verontreinigd. 

In de jaren zeventig heeft men ge
probeerd de kwalrteit van de com
post te verbeteren door gebruik te 
maken van scheidingsinstallaties. 
In deze installaties worden met ver

. schillende technieken verontreini
gingen uit het composteerbare 
huisvuil gehaald. De kwaliteit van de 
compost verbeterde hierdoor 
emgszins maar stond een verant
woord gebruik op de bodem niet 
toe. Omdat 50% van ons huisvuil 
composteerbaar is, blijft composte
ring belangrijk om de afvalberg in 
ons land te verkleinen. 

Momenteel wordt erkend dat een 
goede kwaliteit compost alleen ver
kregen kan worden u i! vooraf ge
scheiden ingezameld groente-. 
fruit- en tuinafval. 
De eerste analyseresultaten van de 

proef in Lieshout bevestigen dit. De 
hoeveelheden zware metalen in de 
compost zijn vele malen lager dan in 
de compost die vroeger werd ge
maakt. Voor de Lieshoutse com
post geldt dat ze ongeveer gelijk zijn 
aan de concentraties die altijd al in 
de bodem voorl<omen. Het is dan 
ook van het grootste belang dat de 
scheidingsregels zo nauwkeurig 
mogelijk worden nageleefd. ledere 
toename van het aantal verontreini
gingen in de groene container kan 
een verhoging van de hoeveelheid 
zware metalen in de compost ver
oorzaken waardoor deze compost 
niet meer als bodemverbeteraar 
kan worden toegepast. 

Zoals al bekend is wordt de Lies
houtse compost op het VAM-terrein 
in Mierlo gemaakt. Onderstaande 
foto's geven een beeld van dit ter
rein . De oude installatie die ook nog 
aanwezig is. wordt gebruikt om het 
afval enkele malen te zeven. Onder 
normale omstandigheden duurt het 
ongeveer acht weken voordat het 
afval veiWorden is tot compost. 

De Lieshoutse compost zal voor het 1 

eerst op de open dag in oktober. 
aan de bewoners overhandigd wor
den. Over deze open dag. die plaats 
zal vinden in en rond de Maria Ba
sisschool. zullen de bewoners nog 
tijdig geïnformeerd worden . 

De wetenschappelijke 
'begeleiding van de proef 
Zoals reeds in eerdere berichtge
ving vermeld is wordt de proef in 
Nuenen begeleid door het Waste 
Management Programma. een sa
menwerkingsverband op het ge
bied van afval en milieu tussen de 
Technische Universiteit Eindhoven 

n de Katholieke Universiteit 
rabant. 

ze wetenschappel ijke begelei
ing van de proef is nodig om te on
erzoeken of de bewoners bereid 
ijn een bijdrage te leveren aan de 
roef en hoe de chemische samen
telling van het afval in de proef is. 
et sociaal wetenschappelijk on
erzoek dat bedoeld is om uw me
ingen in kaart te kunnen brengen. 
ordt uitgevoerd door een student 
n de Katholieke Universitert Bra
nt. Toen u nog maar nauwelijks 

ist dat er sprake zou zijn van een Dhr. Gerlach, Waste Management Programma van de K.U.B. en de T.U.E. 

proef. hadden hij u al opgebeld om 
uw mening over één en ander te ho
ren. Na deze telefonische enquête 
hebben alle bewoners na een aantal 
weken ook een schriftelijke vragen
lijst ontvangen, met het verzoek om 
deze retour te sturen naar de Katho
lieke Universiteit Brabant. Maar 
liefst 40% van deze vragenlijsten 
zijn binnen 14 dagen geretourneerd 
aan de K.U.B. 
Ort is een ongekend hoge respons' 
Urt de eerste. voorlopige resultaten 
komt naar voren dat men deze proef 
als positief evalueert. Een meerder
heid van de deelnemers is bereid na 
afloop van de proefneming door te 
gaan met het op deze wijze ge
scheiden aanbieden van afval. Bijna 
iedereen is er zich van bewust dat 
de gescheiden inzameling bijdraagt 
tot het terugdringen van de afval
berg en zo bijdraagt tot een leef
baarder en schoner milieu. 
Een grote meerderheid heeft een 
voorkeur voor twee containers bo
ven het oude systeem met één con
tainer. 
De ophaanrequentie van de groene 
container vindt men voldoende, de 
meningen over de ophaalfrequentie 
van de grijze container zijn echter 

, verdeeld . 

De nadelen van de proef zijn de vol
gende: de groene container stinkt 
en neemt extra ruimte in beslag. 
Ook het weggooien van het afval 
kost meer tijd. Verder vindt men het 
reinigen van de groene container 
een probleem. 
In het verdere vertoop van de proef 
zullen de bewoners nog tweemaal 
worden ondervraagd. U vraagt zich 
misschien af waarom er zoveel vra
genlijsten aan de bewoners ge
stuurd worden. Ort is niet bedoeld 
om u aan het schrijven te houden 
maar om te kijken of u. naar gelang 
de proef langer bezig is. posrtiever 
dan wel negatiever ten opzichte van 
afvalscheiding staat. Dit helpt dan 
mee in de besluitvorming ten aan
zien van het wel of niet invoeren van 
deze wijze van gescheiden huisvuil
inzameling voor de hele gemeente. 
Naast de mening van de bewoners 
wordt ook de kwaliteit van het afval 
onderzocht. De chemische samen
stelling van de compost wordt on
derzocht en ook worden er proeven 
genomen met de wijze van com
posteren. Daarnaast wordt ook een 
oplossing gezocht voor de restfrac
tie zodat ook een gedeelte hiervan 
in de toekomst opnieuw gebruikt 
kan worden . 



Afval-informatielijn 
Om de proef zo goed mogelijk te la
ten verlopen is bij aanvang ervan 
een zogenaamde afval-informatie
lijn ingesteld. Deze afval-informatie
lijn is opgezet om u de gelegenheid 
te geven wanneer u vragen. opmer~ 
kingen of suggesties met betrek
king tot de proef heeft. deze direct 
te melden biJ de daarvoor aangewe
zen instanties en personen. 
Gebleken is dat hiervan regelmatig 
gebruik wordt gemaakt. De wijkbe
woners nemen onder meer telefo· 
nisch contact op over de scheiding 
van het afval (wat hoort tot de com
posteerbare fractie en wat niet). het 
klein chemisch afval. de grootte van 
de container, de toegepaste inza
melmethodiek enz. Afhankelijk van 
de aard van de opmerkingen .. ordt 
geprobeerd om zo snel mogelijk de 

gewenste maatregelen te treffen. 
Hieronder volgen de telefoonnum
mers waar u terecht kunt voor infor
matie. mededelingen enz. 

Afval-informatielijn 
Gemeente Lieshout: 04992-2929 
Dhr. Verhoeven 

Speciaal Transport Catrans bv te 
Deurne: 04930-16880 
Dhr. Berg 

Waste Management Programma 
van de Katholieke Universiteit 
Brabant: 013-662010 
Ohr. Gerlach of mevr. Wagemans 
Technische Universiteit Eindho
ven: 040-474554 
Dhr. van Weenen, dhr. van Roos
malen. dhr. Bieze 
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1 Onder grote belangstelling van alle 
1 schoolkinderen vond op 29 juni de 
1 uitslag van de ballonnenwedstrijd 
: plaats. Al deze ballonnen waren op 
~ 24 februari tijdens de officiële start 
i onder het toeziend oog van de bur
.1. gemeester de lucht ingelaten. Om-

dat er op die dag een noordenwind 
i stond zijn een groot aantal ballon
\ nen in België terecht gekomen. 
I De hoofdprijs van deze wedstrijd. 

bestaande uit een mooie wit met 
rode fiets en beschikbaar gesteld 
door de gemeente Lieshout. was 

Uitslaga~~~ 
llonnenwedstrijd 
I voor Mariëlle Swinkels. Haar ballon 
, was helemaal in Luik geland. Groot 
\ was de verrassing voor llse Miehels 
1 d1e ook een hocfdpliJS gewonnen 

I 
b1eek te hebben. Deze had ze te 
danken aan het feit dat haar ballon 

, in België terecht gekomen was bij 
het zusterbedrijf van Speciaal 
Transport Catrans in Houthalen. 
Deze 2e hoofdprijs, ook een fiets, 
was uiteraard beschikbaar gesteld 
door de firma Cotrans. De prijs viel 
dubbel goed omdat llse Miehels die 
dag ook nog jarig was. 

Alle kinderen, van wie het kaartje te
ruggestuurd was, maar die niet in 
een van de vijf prijzen gevallen wa
ren kregen bovendien een mooie 
set viltstiften. Voor de rest van de 
schoolkinderen was ~r een lekker 
ijsje. 
Wethouder van ZeelanJ ging in zijn 
toespraak tot de kinderen nog eens 
in op het belang van een goede zorg 
voor het milieu door ons allemaal. 
Hij drukte de kinderen op het hart 
vooral goed op te letten zodat hun 
wereld later ook leefbaar zal blijven. 



De inzamelfrequentie 
en data voorde gescheiden 
huisvuildelen 
De frequentie van het huisvuilinza· 
melen blijft wekelijks. In de ene, de 
even, week wordt de groene contai
ner opgehaald met de composteer
bare restonderdelen uit het afval, in 
de volgende. de oneven , week de 
restfractie in de grijze container. 

De probleemstoffen zullen In aparte 
acties opgehaald worden. Deze ac
ties zullen tevoren door middel van 
een huis-aan-huis brief aangekon
digd worden en er zal ook een aan
kondiging in 'Het Nieuwsblad van 
Gemert' opgenomen worden. Wan
neer er een mzameling plaats vindt 
kan men de binnenemmertjes van 
de K.C.A.-t>ox inleveren bij de inza
melaar. Dit zal zoveel mogelijk ge
beuren tegelijk met plaatselijke of 
landelijke acties voor de inzameling 
van b.v. medicijnen. batterijen en 
dergelijke. 

De inzamelactie van de probleem
stoffen zal1n 1988 nog plaatsvinden 
op woensdag 26 oktober t 988. 

Het glas kunt u zoals nu blijven de- i 
poneren in de glasbakken. 

Het papier zal op de gebruikelijke 
wijze binnen de wijk worden opge
haald. 

K.C.A.·inzameling 
Alle bewoners van de wijk Plan 
West hebben een K.C.A-box 
(K.C.A. = Klem Chemisch Afval) 
ontvangen waarin men alles wat 
men aan chemisch afval in huis 
heeft, op kan slaan. Deze K.C.A.
box wordt 4 maal per jaar door mid
del van speciale acties bij de men
sen opgehaald. In eerste instantie 
was er sprake van dat men de bln
nenemmer van deze box gewoon 
aan straat zou kunnen zetten. net 
zoals de afvalzak en de container. 
Ort wordt echter door de milieuwet
geving verboden, het chemisch af
val moet overhandigd worden aan 
de inzamelaar. 

Het oorspronkelijk geplande haal
systeem veranderde dus al snel in 
een brengsysteem. Bij dit breng
systeem rijden er een tweetal auto's 
door de wijk, die op vaste, van tevo
ren bekende punten. 20 minlllen 

stoppen om de mensen de gele
genheid te geven het afval in te leve
ren. 
Medewerkers van de milieudienst 
Eindhoven zorgen er dan meteen 
voor dat dit afval gesorteerd in de 
auto's terechtkomt. Dit sorteren is 
heel erg belangrijk omdat men, als 
men alles maar bij elkaar gooit. het 
risico loopt dat de stoffen met el
kaar gaan reageren en dan zijn de 
gevolgen niet meer te overzien. 

De eerste actie. die plaats vond op 
• 27 april 1988, was meteen al een 
' groot succes. Men leverde meteen 
; al 624 kilogram K.C.A. in. Hieruit 
' mag toch wel de conclusie getrok
! ken worden dat deze K.C.A.-t>oxen 
' in een grote behoefte voorzien . 

Onderstaand een kort overzicht van 
de samenstelling van het opge

. haalde K.C.A.-afval. 

" 
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. 
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Omdat er overdag een aantal men- ! geboden om het afval alsnog in te 
sen niet in staat zullen zijn om het ! leveren. In januari hebben maar 
K.C.A.-afval te overhandigen is er 1 liefst 60 mensen hiervan gebruik 
beide keren na 6 uur de gelegenheid ; gemaakt. 

De scheidingsregels - proef gemeente Lieshout 
De deelnemers aan de proef wordt 
gevraagd om hun huisvuil te schei
den en iedere week een andere af
valsoort voor inzameling aan te bie
den. Dus de ene week de groene 
container buiten zetten, de andere 
week de grijze container. Daarnaast 
blijven de bestaande ophaalsyste
men voor papier en texti~ in de wijk 
gewoon doorlopen. Ook het bren
gen van glas naar de glasbak kan. 
nee moet gewoon doorgaan. 

Oe huisvuilscheiding gaat in drie 
onderdelen plaatsvinden. 

Ophalen in de even week Ophalen In de oneven week Binnenemmers ophalen vla 
speelale actles 

.·.;.. 

I 
Glas -----=----

Deponeren In de glasbak 

Papier 

Meegeven aan verenigingen 

Textiel 

Meegeven aan inzamelactles 



Proef gescheiden Open da 
inzameling huishoudelijk 
afval in de gemeente 
Liesho 
Op 24 februari 1988 is in de wijk 
Plan West de proef met de geschei
den inzameling van huishOudelijke 
afvalstoffen van start gegaan. Als 
toepasselijk thema voor dit project 
is gekozen 'Afvalscheiding be
spaart bergen·. Het doel van de 
proef is om na te gaan of de bewo
ners bereid zijn om ave< te schake
len naar een tweewekelijks w isse- · 
!end twee-container systeem. Daar
uit zal tevens blijken of de bewoners 
bereid zijn hun huisvuil aan de bron 
te scheiden. 
Dit vraagt een niet ge<inge aanpas
sing van de gewoonte en het ge
drag van de bewoners bij hun afval
verwijdering. De aandacht zal nu 
moeten worden ve<deeld ave< drie 
afvalstromen: de composteernare 
fractie. de rest1ractie en het klein 
chemisch afval. 
Het slagen van de proef van en staat 
met de be<eidheid om hiervoor een 
extra inspanning te leveren. Met 
name de aparte inzameling van de 
probleemstoffen vormt een belang
rijk element in de proef. 
Hoewel deze stoffen relatief gezien 
maar een klein deel van het huis
houdelijk afval uitmaken is de be
lasting voor het milieu erg groot. 
Ook zouden ze het composteerbare 
deel kunnen verontreinigen en pro
blemen kunnen veroorzaken bij ver
branding van de rest1ractie. 
Uit de resultaten tot nu toe blijkt dat 
de proef een succes is. De bereid
held van de deelnemers is groot. 
Dit blijkt ondermeer uit eer1 enquête 
die inmiddels is afge<ond. Het me
rendeel van de bewoners ervaart de 
proef als positief en toont zich nu al 
be<eid om na afloop van de proef 
door te gaan met hel op deZe wijze 
gescheiden aanbieden van afval. 
Nagenoeg iedereen •s e< zich van 
bewust dat de gescheiden Inzame
ling bijdraagt tot een schoner mi
lieu. 
Ook de resunaten van de inzame
ling bevestigen dil. De tot compost . 
verwerl<te organische fractie blijkt · 

van u~stekende kwal~eit te zijn. De 
inzameling van klein chemisch afval 
mag ook een succes gen()jj(l)9 ~ar- , 
den. Erwe<dtotopheó,; .. :l;;5"" zooo\ 
kilo ingezameld, waarmee z&tt's' de 
totale hoeveelheld in de gemeente I 
van vorig jaar werd overtroffen. De 
tot nu be<eikte resunaten ster1<en de I 
overtuiging dat scheiding aan . de I 
bron een belangrijke bijdrage kan 
levefen aan de beper1<ing van de af
valstroom en de verbetering van de 
kwaliteit van het milieu. 
Nie1 in de laatste plaats kunnen 
hierdoor de totale kosten van afval
verwijdering worden teruggedron
gen. Ook in het onlangs gepresen-

I-de provinciale afvalplan (PAP 11) 
. wordt sterk de nadruk gelegd op 
he<gebruik en S<;heiding aan de 
bron van afvalstoffen In de lijn van 
het 'Ueshoutse' project. De be
perl<te ruimte voor de opslag van af
valstoffen is een belangrijk gegeven 
voor de keuze van dit provinciaal 
beleid. 
Het streven is er dan ook op geiicht 
om de gescheiden inzameling- zo
als thans nog bij wijze van proef ge
beurt - geleidetijk op te schalen 
voor de gehele ge<neente. Dit zal in 
bj!langrijke mate afhankelijk zijn van 
de economische haalbaartleid en 
het beschikbaar zijn van afzetmarl<t 
voor compost. Ook zal voor deZe 
wijze van afvalverwijdering een 
grootschalige aanpak nodig zijn. 
Vooralsnog wordt de prioriteit ge
geven aan de probleemstoffen ge
zien de relatief hoge betasting voor 
het milieu. 
Uiteraard zullen de andere afval
componenten zoals glas en papie< 
de volle aandacht houden. De resul
taten van de proef tot op heden wij
zen op een betrokkenheld van de 
bewoners met de afvalproblema
tiek helgeen de perspectie
ven biedt voor 

Op zaterdag t 5 oktober Is voor de 
bewoners van de wijk Plan WeSt 

. een Clf*I • . Jn .het kader ...art de 
hulsvullscheldlngsproef georgani
~. Deze vond plaats in enornde 
Mariabasisschoot Het doel van 
deze dag was alle deelnemers aan 
de proef zo goed mogel~k te infor
meren~ 
over hel hoe en waarom van de 
proef. Daarnaast hed ledereen de 
mogelijkheid om een zak compost 
{ontstaan uit hel organisch afval van 
Plan West) ~naar huls te nemen. 
In de achooi was een lnlormatie
marld Ingericht waar men met vra
gen en opmer1<ingen te<echt kon. 
Behalve de ~e I..Jeshout wa
ren er ook vertegenwoordigers van 
Speciaal Transport Cotrans, het 
Waste Management Programma, 

hel !VN, de Milieudienst Elndhoven 
en de Stichting Groen Lieshout aan
wezig. Ook de kinderen van de Ma- . 
riabasisschool hadden 9erl bijdrllge 
geleverd aan deopen dag. Speciaal 
voor deZe gelegenheld hadden ·za 
herfststukjes, collages en tekenin
gen gemaakt. Deze wer1<stukken 
werden in de school tentoonge
stekt 
Ove< gebrek aan belangstelling 
voor de proef was nie1 te klagen: on
geveer 300 bezoekers zijn even bin
nengelopen om een kijkje te nemen. 
Daaronder waren ook mensen van 
builen de wijk en .zelfs vanuit omlig
gende geme8[fltes. Vaak '-ft men 
daar al plannen VOO< een andere 
wi~e van huiswilinzamelen en wil 
men graag MOS bij bull1'g8f00811t9S 
kijken hoe het daar gaat. 

Stand van zaken 
Al bijna een jaar loopt 11 de wijk Plan 
West van de ~e Lleshout 
een proef met gescheiden hulsvutl
lnzameUng. Zoals intussen bekend 
hebben de bewonefS een groene 
contalner ontvangen VOO< hel orga
nischeafval (groente-, frult- en tuln
afvalen~en)eneenK.CA
box VQOI' hel klein chemisch afval. 
De restfractie kan men kwi!t In de 
bekende grijze container. 
Na enige aanloopprobleem in 
hel begin van de proef ver100pt hel 
nu allemaal vlekkeloos. Er wordt 
'-' erg goed gescheiden zodat er 
bijna geen verontreiniging bij het 
composteerbaar afval zit waardoor 
er een '-'zuivere compost verkre
genwordt 
Voor de .._w mensen blijft hel 
een probleem dat de grijze contai
ner slechts één maal per 14 dagen 
opgehaald wordt Hoewel de bege
leiding van de proef zich hiervan te<
dege bewust IS bestaat hier voor
alsnog geen oplossing voor. 
Voor .ldeinbehuiBden en kleine ge
zinnen vormde de maat van de con
. talnar een probleem omdat men 
hem veel te groot vond. Deze men

·• een ~ de grote container in-

middels kunnen rullen voor een klei-. 
nere. (Overigens kan dat nog 
steeds. Hiervoor kunt u contact op.. 
__, met de '- Vemoeven van 
de gemOerrte). 
De KCA-bax die Is u~gerelkt om 
het chemisch afvel apart In op te 
slaan blijkt _, eer1 heet grote be
hoefte te voldoen. Per Inzameling 
woroen er honderden kllo"s afval lil- . 

. gezameld. HieroYer kunt u elders lh 
deze krant~ lezen. 
Het reinigen van de groene 
ner vormt ook voor een aantal men
een een probleM!; doofdat de con
tainer zo hOOg Is kan men ·maar 
moeilijk onderin komen om hem 
goed te reinigen. Ook hier wordt ge
zocht naar een Oplossing voor 
probleem. OVerigens staan 
In de Afvalkrant een aantal 
reiniging van deze container. · 
Ook bij de gerooente IS 
bezig met deZe proef. Men · 
plannen om de proef 
voor heel LJeshoul 
echter nog geen nieuwe 
melden en voor 

~e~~enn~~~u::~:;,1r~~ naar het stukje van do 
deze pegina. 



Met chemisch afval gooit ! 
:U meerweg dan u denkt I 
: ~'·~·h.,,\ ' 

• Onder dtt motto tS :~·;,:_...:!-:~· een ! 
ça~1pagne var. het t'llintstene van ! 
VR01J1 van stan gegaan. U n""'f1 on
get\\'tJfeiC oe reclamespot van post-

: bus 51 geztef'\. waann u wordt op
geroeper, om uw cherntsch afval 

, a~art te houder. en .n te leveren bt) 

hE!! gemeeotelljk depot. Mtssenten 
hee'1 i.J .Z.tCrt a1gevraagd: wat ts dat 
nou wee' . komen ze dan mtjn 
K.C.A.·bo~ niet rneer ophalen? Ort 
is niet het geval . 
Het ministene van VROM wil met 
deze campagne bevorderen dat er 
IMdeliJk meer K.C.A. wordt ingeza-

: meld dan nu het geval is. Omdat het 
: ministene echter met voldoende 
i geld heeft om aan alle Nederlandse 

I 

hUIShOudens een K.C.A.·boX be· 
schikbaar te stellen en deze huts 
aan huis in te zamelen probeert men 
de mensen te bewegen om het 

I 

K.C.A. naar het gemeentelijk depot 
te brengen. 
Omdat de praktijk heeft uttgewezen 
dat men dit vaak te lastig vindt (het 

1 depot •s vaak ver weg en niet de 
i hele dag QepP<lnd) heeft men in ce 
I gemeente Ll ~~""\4~oesloten om te 
i gaan werken met een K.C.A. -box 
i en een gecombineerd haal- en 
I brengsysteem. Uiteraard heeft u 
i OOk altijd de mogelijkheid om u..
! K.C .A . btj het gemeentelijk depot in 
: _l :q\,,-.... t:, in te leveren. 

Enkele cijfers over 
Brabant 

ae gemeente L•eshout zijn deze ciJ
ters van 1985 vm 1987 als volgt: 

van cJe •ngezameide hoeveelheid 
KCA heeft plaatsgevonden. Per in· 

to l9&5 •5. ge5\an met de regJonäte 
tnzornt:,r,tJ Jar: "!e.r> chem1sct1 a lvai 
u1t !1ws.hÖucens. DeLe tnzameltng 
V1ndl pl.:;..:.t~ ,n 28 gemeenten ver· 
aee1c Ové:r de gewesten E1ndho·ven . 
Helmond en Kempenland . In 1987 
1s hterb•j ,,... totaal 193.361 J...i!ogram 
tngezameld rin 1985 was dit 38 .963 
en •n 1986 126.970) waarbiJ er de 
laatste jaren gelukkig dus sprake 1S 
van een fofse stijging . Maximaal 1S 
730 gram per rnwoner ingezameid; 

: het gemiddelde in ae regio be
l draagt 333 gram per inwone1. On· 

derzoeken praten over 1.4 à 2 Kilo
gram K.C.A. per Nederlander. VOOf 

lnzamelsystee 
K.C.A. in Zuid· 
·Oost Brabant 

: ~8ing (op land of zee) 

· ontgiften. neutraliseren, 
ontwateren (ONO) 

· emulsiescheiding 
• recycling afgewerl<te olie 
• terugwinnen edele metalen 
· ~~~~aats voor chemische 



Plattegrond depot 
~------------ soo I 

gebouwE-2 gebouw E-1 

Chemisch afval 
ingeleverd en dan? 

Een vraag d1e heel vaak gesteld 
wordt is de volgende: nu heb ik mijn 
chemisch afval netjes apart gehou
den en ingeleverd en wat gebeurt er 
dan mee? Zoals u ze~ al heeft kun
nen zien wordt drt K.C.A. ingeza
meld door de Milieudienst Eindho
ven samen met Speciaal Transport 
Cotrans. Zij rijden hiervoor met spe
ciale inzamelauto's door de wijk. In 
deze auto's staan een aantal tonnen 
waarin het afval meteen kan worden 
gesorteerd. Ook hier worden na
tuurlijk geen stoffen bij elkaar ge
voegd die een gevaarlijke chemi
sche reactie zouden kunnen veroor
zaken. 
Op het einde van de dag (of tussen
door als blijkt dat de tonnen te vol 
raken) wordt de ingezamelde hoe
veelheid apart naar het regionale 
depot in Eindhoven gebracht waar 
het tijdel ijk wordt opgeslagen. 
Drt regionale depot is gevestigd op 
het industrieterrein "De Hurk" bij de 
dienst Openbare Werken te Eindho
ven. Het omvat twee apar1e, ge
compartimenteerde gebouwen 
waardoor de gescheiden opslag 
van brandgevaarlijke stoffen en 
overige stoffen mogelijk is. 
Vanwege de opslag van stoffen met 
gevaarlijke eigenschappen voldoet 
het depot aan strenge veiligheidsei
sen waardoor het brand- en explo
sie- of vergiftigingsgevaar zoveel 
mogelijk wordt voorkomen. De to
tale opslagcapaciteit bedraagt 

15 ton, zodat afvoer naar verbran
dingsbedrijven in voldoende hoe
veelheden kan plaatsvinden. 
Ook alle ge",_,telijke depots 
brengen het ingezamelde K.CA 
naar het regionale depot. In de ge
meente is. in overleg met de Milieu
dienst en provinciale coördinator 
chemische afvalstoffen, een depot 
ingericht. De gemeentelijke beheer
der heelt een speciale opleiding ge
had waardoor hij in staat is om op 
verantwoorde wijze met het che
misch afval om te gaan en waardoor 
de veiligheid van het regionaal de
pot gewaarborgd is. 

Klein chemisch afval urt bedrijven 
kan ook bij de Milieudienst Eindho
ven ingeleverd worden. Dit is wel 
aan een maximum van 2.000 kilo 
per jaar gebonden. Heeft men als 
bedrijf meer dan 2.000 kilo K.C.A. 
per jaar, dan moel men dit z~ alla
ten voeren. 
Vanurt het regionaal depot vindt al
voer plaatS in grotere hoeveelheden 
naar gespecialiseerde bedfijven 
waarbij gestreefd wordt naar een 
verwerking binnen Nederland op 
een milieuhygiënisch optimale wij
ze. 



De inzamelfrequentie en 
data voor de gescheiden 
huisvuildelen 

I De frequentie van het huisvuilinza- 1 

melen blijft wekelijks. In de ene. de 
I even, week wordt de groene contai

ner opgehaald met de composteer'! bare reelonderdelen uit het afval. in 
de volgende. de oneven, week de 
restfractie in de grijze container. 

De probleemstoffen zullen in aparte 
acties opgehaald worden. Deze ac
ties zullen tevoren door middel van 
een huis-aan-huis brief aangekon
digd worden en er zal ook een aan
kondiging in 'Het Nieuwsblad van 

'[ Gemert' opgenomen worden. wan
neer er een inzameling plaats vindt 

' kan men de binnenemmertjes van : 
de K.C.A. -box inleveren bij de inza- ' 
melaar. Dit zal zoveel mogelijk ge
beuren tegelijk met plaatselijke of 
landelijke acties voor de inzameling 
van b.v. medicijnen. batterijen en 
dergelijke. 

Het glas kunt u zoals nu blijven de
poneren in de glasbakken. 

Het papier zal op de gebruikelijke 
wijze binnen de wijk worden opge
haald. 

Ook textiel zal per locale actie inge
zameld blijven worden. 

Wistudat?Q ! 

ok ~~ I 
11.. 

~t_ll 
- Alle Neder1andse huishoudens 

bij elkaar per jaar zo'n 20 miljoen 
kilo schadelijk afval weggooien 
dat allemaal in het milieu terecht 
komt. 

- Er in Nederland per jaar 100 mil
joen kilo chemisch afval vrij komt 
afkomstig van kleinere bedrijven 
en huishoudens. Voorbeelden 
van dat afval uit de kleinere be
drijven zijn: afgewerkte motorolie 
uit garages en autosloperijen. ka
potte kwikthermometers uit zie
kenhuizen en allerlei zuren en lo
gen urt galvanische bedrijven. 

- Er per jaar in Nederland wordt 
weggegooid: 
1.400.000 kilo restjes verf. 
kwastreiniger: 
50.000 kilo bestrijdingsmiddelen: 
10.000.000 kilo algewerkte olie: 
1.000.000 kilo oude geneesmid
delen: 
600 kilo kwik u1t thermometers; 
t .450.000 kilo fotochemicaliën; 
4.500.000 kilo batterijen. 

- Elke Neder1ander gemiddeld 
2 kilo chemisch afval per jaar pro
duceert. 

- U in de regio Eindhoven bij een 
groot aantal fotospeciaalzaken 
uw afgewerkte fotochemicaliën 
terug in kunt leveren. 

- In de mediCiJnen die u wegspoelt 
een urtgekiende hoeveelheid 
chemicaliën zit (ook in de homeo
patische) die onherroepelijk voor 
problemen zorgt bij de waterrei
niging omdat men daar niet in 
staat is deze chemicaliën uit het 
water te verwijderen. 

- Een TL-buis ook onder het che
misch afval valt omdat er chemi-

caliën inzitten en dus helemaal 
niet in de glasbak mag. 

- Wanneer u een TL-buis kapot 
goort en die leuke knal hoort hier
bij een schadelijk gas vrijkomt. 

- De energiezuinige PL-Iampen 
ook bij het chemische afval ho
ren. 

- Er tegenwoordig ook spurtbus
sen in de handel zijn waarin geen 
schadelijke drijfgassen zitten. 
Schadelijke drijfgassen moeten 
op de verpakking vermeld wor
den, dus leest u altijd even wat er 
op staat. Nog beter is om hele
maal geen spuitbussen meer te 
kopen maar in plaats daarvan 
een verstuiver met pompje te ge
bruiken (deze zijn meestal ook 
veel goedkoper). 

· - Het kwik uit een batterij die in een 
verbrandingsoven vert:>f'and wordt 
verdampt en via de schoorsteen 

l weer op de bodem terecht komt. 
.

1

_ Het kwik urt een batterij die op het 
stort terecht komt langzaam 
maar zeker •n de bodem terecht 
komt en het grondwater veront-

I T81nlgt 
I U zelf heel veel aan het K C.A -
I probleem kunt doen door: 
1 niet met olie te knoeien tijde(ls 
I het bijvullen; 

geen liter kwastreiniger te gebrui
ken wanneer het ook met een 
halve kan: 
niet meer beStrijdingsmiddelen te 
gebruiken dan noodzakelijk Oet u 
ook eens op milieuvriendelijke al
ternatieven): 
chemisch afval apart te houden. 
Bewaar liever teveel dan te wei
nig. 

I De scheidingsregels - proef gemeente Lieshou 
De deelnemers aan de proef wordt 
gevraagd om hun huisvuil te schei
den en iedere week een andere af
valsoort voor inzameling aan te bie
den. Dus de ene week de groene 
container buiten zetten. de andere 
week de grijze container. Dasmaast 
blijven de bestaande ophaalsyste
men voor papier en textiel in de wijk 
gewoon doorlopen. Ook het bren
gen van glas naar de glasbak kan. 
nee moet gewoon doorgaan. 

De huisvuilscheiding gaat in drie 
onderdelen plaatsvinden. 

Glas 

Deponeren In de glasbak 

Papier 

Meegeven aan verenigingen 

Textiel 

Meegeven aan Inzamelactles 



GEMEENTE ~~ LIESHOUT 

Aan genodigden. 

Jw kenmerk Uw briefvan Ons kenmerk Afd. A. Z. Datum 10 februari 1988. 

fnderwerp Uitnodiging officiële 
start proef met 
gescheiden huisvuil
inzameling te Lieshout. 

p.:EW 
t.:JV 

lage(n) 

Op woensdag 9 maart a.s. zal in de gemeente Lieshout 
een proefneming van start gaan met het gescheiden inzamelen van 
huishoudelijk afval. 

De proef zal plaatsvinden in Plan West ( = 450 aansluitingen 
en zal in beginsel 2 jaren duren. Van de bewoners zal worden gevraagd 
om hun afval te scheiden in drie aparte stromen. De composteerbare 
fractie wordt ingezameld door middel van een groene mini-container van 
240 liter. De rest-fractie middels de nu al gebruikelijke grijze mini
container. Daarnaast zullen de bewoners ook nog een mini-box ontvangen 
waarin men het klein chemisch afval apart kan bewaren. 
Deze K.C.A.-box zal een aantal malen per jaar via speciale akties worden 
opgehaald. Het composteerbare afval zal apart worden verwerkt tot compost; 
de rest-fractie zal op de normale wijze worden gestort c.q. verwerkt. 

De initiatiefnemers van deze proef zijn de huisvuilinzame
laar Speciaal Transport Catrans uit Deurne en de gemeente Lieshout. 
Het Waste Management Programma ( een samenwerkingsverband van de 
Technische Universiteit Eindhoven en de Katholieke Universiteit Brabant 
op het gebied van afval en milieu ) zal de verantwoordelijkheid dragen 
voor het sociaal-wetenschappelijk onderzoek, de composteringsproeven en 
de voorlichting. 

De officiële st~~t voor genoemde proef zal plaatsvinden op 
woensdag 24 februari a.s •• Het gemeentebestuur stelt Uw aanwezigheid bi j 
deze officiële start zeer op prijs. Het programma, een plattegrond en 
een antwoordformulier treft U bijgaand aan. 

Wij hopen U bij de officiële start van de proef in Lieshout 
te mogen begroeten. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LIESHOUT, 1 
Hoogachtend, 

Correspondentie-ad 1eshout 
TeL 04992-2929 • Postgiro 10.72.065 t.n~ sier der Gemeente Lieshout 

Bank: Rabobank Lieshout baJ'ik;;keningnummer 12.89.01.195 
Gemeentehuis. Heu~·el I Lieshout 
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GEMEENTE ~~ LIESHOUT 

Lieshout, oktober 1988. 

, .. \ 

--~::~~ 
Geachte mevrouw, mijnheer, 

Zoals U misschien in de pers al heeft gelezen, wordt er op 
zaterdag 15 oktober aanstaande een open dag gehouden in het kader van 
de proefneming met gescheiden huisvuilinzameling. Deze open dag zal 
plaatsvinden in en om de Mariabasisschool in de wijk Plan West en duurt 
van 11.00 uur tot 15.00 uur. 

U wordt van harte uitgenodigd aan deze dag dee~ te nemen. 

Wat kunt U op deze dag zoal verwachten ? Allereerst zal met 
een welkomstwoordje riamens het .gemeentebestuur ~de dag geopend worden. 
Daarnaast kunt U op de open dag volop achtergrondinformatie over allerlei 
aspecten van de proef verkrijgen. Daartoe zullen informatiestands van 
onder andere de gemeente Lieshout, de huisvuilinzamelaar ( Speciaal Tran
sport Cotrans), het Waste Management Programma, de Stichting" Groen 
Lieshout", de plaatselijke afdeling van het I.V.N. en de Milieudienst 
Eindhoven aanwezig zijn. 

Verder kunt U op deze dag de verschillende fasen in de ontwik
keling van organisch huisvuil tot compost zien. Bovendien kunt U -tegen 
inlevering van de toegevoegde bon- een zak echte Lieshoutse compost 
ophalen. 

Tevens zullen ook de kinderen van de Mariabasisschool een bijdreg 
leveren aan de open dag. 

Er valt dus heel wat te bekijken op deze dag en natuurlijk kunt 
U ook met al Uw vragen en opmerkingen over de proef terecht. 

We hopen U dan ook te mogen begroeten op zaterdag 15 oktober, 
tussen 11. 00 uur en 15.00 uur op de Mariabasisschool. 

Hoogachtend, 1 BURGEMEESTER EN WETHOUGERS VAN LIESHOUT, 

? 

,secretaris. 
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I. Wat doet compost als organische meststof in de bodem ? 

a. Levert voedsel voor het micro-organisme in de bodem (bacteriën -
schimmels ). 

b. verhoogt de luchthuishouding in de bodem ; 
c. houdt het vocht vast in de bodem ; 
d. bevordert de binding tussen de bodemdeeltjes; 
e. bevordert opslag en afgifte van voedingsstoffen; 
f. bevordert de omzetting van niet-opneembare voedingsstoffen voor 

de plant. 

II. Hoe verwerken we compost ? 

- maak een ruim plantgat 
1. bomen 0,80 x 0,80 x 0,50 m 
2. heesters 0,30 x 0,30 x 0,30 m 

- meng uitkomende grond met compost 
1. bomen 5 liter ; 
2. heesters 0,5 liter of 1 m3 per 100 m2 tuinoppervlak. 

- maak de zijkant van het plantgat wat los en breng gemengde 
grond aan op de zijkant van de bodem. 

- zet de boom of struik in het plantgat. 
Aanvullen· met gemengde grond, voorzichtig aantrappen en 
weer bijvullen. Pas op voor beschadigingen aan stam en 
wortels. 
De boom tijdens aanvullen weinig schudden. 

- boom of struik goed recht zetten. 
Plantgat verder aanvullen en grond licht aantrappen. 

- met de overgebleven grond om de boomspiegel een aarde rand 
aanbrengen en vervolgens water geven. 
Bijmesten met 200 gram mengkunstmest stof N.P.K. 14 - 14 - 14 
( 14% Stikstof- 14% Fosfor- 14% Kalium). 

Tegen inlevering van deze bon kunt U op zaterdag 15 oktober a.s. tussen 
11.00 uur en 15.00 uur tijdens de open dag een zak compost in ontvangst 
nemen. die is gemaakt van mede door U gescheiden ingezameld fruit-, groente 
en tuinafval. 

Naam Adres .............................. 
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Onderwerp 

GEMEENTE 11 LIESHOUT 

Inzameling 
klein chemisch 
afval. 

Geachte bewoner, 

Aan Geadresseerde. 

Lieshout, 20 oktober 1988. 

Op weensdas 26 oktober aanstaande zal er weer klein 
chemisch afval in9ezameld worden in de wijk Plan West. Op deze 
dag zal er weer een auto door de wijk rijden, waar U de binnenemmer 
van Uw K.C.A.-box kunt laten leegmaken. De auto staat elk half uur 
op een andere lokatie, waar hij steeds ongeveer twintig minuten 
blijft staan. Op bijgevoegd schema kunt U zien welke route de auto 
volgt. 

Mocht U overdag niet in de gelegenheid zijn Uw afval in te 
leveren dan kunt U van 18.00 uur tot 20.00 uur nog terecht bij het 
Wit-Gele kruisgebouw. 

Let U er vooral op dat het chemisch afval goed afgesloten 
in de K.C.A.-box komt, zodat de verschillende stoffen niet met elkaar 
kunnen reageren. Als U de orginele verpakking niet meer heeft voldoet 
een jampotje of lege fles ook prima. Wilt U dan op de verpakking de 
inhoud vermelden ? Dat vereenvoudig~ de inzameling in grote mate en 
bespaart de kosten van verwerking. Overigens kunt U. ook defecte TL
buizen en/of PL~lampen inleveren. Gewone lampen kunt U in de grijze 
container deponeren (beslist niet in de glasbak :: ). 

Mocht U nog vragen hebben over de K.C.A.-inzameling of over 
wat er wel en niet in de K.C.A.-box mag dan kunt U contact opnemen 
met de gemeente Lieshout, de heer Verhoeven, tel. 04992 - 2929 of 
met Speciaal Transport Cotrans, de heer Berg ( 04930- 16880 ). 

proef. 

EW 
JV 

Wij wensen U veel succes met het verdere verloop van de 

loogachtend, 

\jURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LIESHOUT, 
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K L E I N C H E H I S C H A F V A L I N Z A H E L I N G 

1e lokatie 

2e lokatie 

3e lokatie 

4e lolcatie 

Se lokatie 

Se lokatie 

7e lokatie 

Be lokatie 

9e lokatie 

10e lokatie 

L I E S H 0 U T 0. D. 2 6 0 K T 0 B E R 1 9 8 8. 

09.00 uur - 09.25 uur 

09.30 uur - 09.55 uur 

10.00 uur - 10.25 uur 

10.30 uur - 10.55 uur 

11.00 uur - 11.25 uur 

11.30 uur - 11.55 uur 

13.00 uur - 13.25 uur 

13.30 uur - 13.55 uur 

14.00 uur - 14.25 uur 

14.30 uur - 15.00 uur 

18.00 uur - 20.00 uur Wit-Gele-Kruisgebouw 
(lokatie 10 ). 
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GEMEENTE 11 LIESHOUT 

Onderwerp: Inzameling 
Klein Chemisch 
Afval. 

Geachte bewoner, 

Aan: Geadresseerde. 

Lieshout, 12 januari 1989. 

Op donderdag 19 januari 1989 zal er in de wijk Plan West 
weer een K.C.A.-inzamelingsactie worden gehouden. U kunt dan weer Uw 
klein chemisch afval inleveren bij de auto van de Milieudienst Eindhoven. 
Deze auto zal volgens schema door de ~ijk rijden, en op de verschillende 
lokaties steeds ongeveer 20 minuten blijven staan. ( zie achterzijde) 
Als U overdag geen tijd heeft om Uw chemisch afval in te leveren, dan 
kunt U 's-avonds van 18.00 uur tot 20.00 uur nog terecht bij het Wit-
Gele Kruisgebouw. ( lokatie 10) --

Een van de medewerkers van de Milieudienst heeft ons 
gevraagd een dringend beroep op U te doen om geen injectienaalden in 
de K.C.A.-box te doen. Bij een eerdere inzamelingsactie is de inzamelaar 
namelijk bijna verwond door een injectienaald uit een K.C.A.-box. Wij 
verzoeken U dan ook injectienaalden bij Uw huisarts in te leveren, die 
beter hierop is ingesteld. 

Met vragen over de K.C.A.-inzameling kunt U nog steeds 
terecht bij de gemeente Lieshout, de heer Verhoeven ( 04992 - 2929 ) of 
bij Speciaal Transport Cotrans, de heer Berg ( 04930- 16880 ). 

Wij hopen dat de huisvuilscheidingsproet in 1989 net zo 
succesvol zal verlopen als in 1988 ! 

EW 
JV 

Hoogachtend, 

~BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LIESHOUT, 

~rgemeester. 
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KLEIN CHEMISCH AFVAL INZAMELING LIESHOUT O.O. 19 JANUARI 1989. 

1e lokatie 09.00 uur - 09.25 uur 

2e lokatie 09.30 uur - 09.55 uur 

Je lokatie 10.00 uur - 10.25 uur 

4e lokatie 10.30 uur - 10.55 uur 

5e lokatie 11.00 uur - 11.25 uur 

6e lokatie 11.30 uur - 11.55 uur 

7e lokatie 13.00 uur - 13.25 uur 

8e lokatie 13.30 uur - 13.55 uur 

Se lokatie 14.00 uur - 14.25 uur 

10e lokatie 14.30 uur - 15.00 uur 

18.00 uur - 20.00 uur Wit-Gele-Kruisgebouw (lokatie 10 ) . 

K 

// 
/ 

// -- / / - -- / / --- / / 
9 / / 

/ / 

19 / / 
/ / 

/ 

------

10 

11 
"""' 13 

I 



GEMEENTE 11 LIESHOUT 

Onderwerp: Reiniging 

Aan: de bewoners van 
Plan West. 

Lieshout, 13 maart 1989 . 

groene container. 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

In verband met de gescheiden huisvuilinzameling wordt 

aan U de mogeli jkheid geboden om de groene container voor het 

composteerbare afval te laten reinigen. Het gaat hier bij wijze 

van proef, om een eenmalige reiniging. Deze reiniging geschiedt 

geheel gratis, er zijn voor U geen kosten aan verbonden 

De groene container zal gereinigd worden op 22 .aart a.s .. 

U moet de groene container die dag dan wel buiten laten staan 

Hopende U hiermee van dienst te zijn tekent, 

Hoogachtend, 

,burgemeester. 

,secretaris. 
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Heuvel 1, Postbas 20, 5737 ZG Lieshout. 
Tel. Oi992-2929. 

PERSBERICHT. 

In de wijk Plan West in de gemeente Lieshout zal begin maart een proef 
van start gaan op het gebied van gescheiden afvalinzameling. De bewoners 
van deze wijk krijgen naast de grijze container die ze nu al hebben ook een 
groene container voor het organisch afval. Daarnaast ontvangt men nog een 
K.C.A.-box ( K.C.A. = klein chemisch afval ) waarin men alle klein chemisch 
afval zoals batterijen, verfresten, spuitbussen etc. tijdelijk op kan slaan. 
Dit K.C.A.-afval wordt dan vier maal per jaar, in samenwerking met Milieuzaken 
Eindhoven, via speciale acties, opgehaald en op de juiste wijze, vernietigd. 

De bedoeling van deze proef is twee gescheiden afvalstromen in te gaan 
zamelen waarvan één stroom zal bestaan uit organisch, en dus composteerbaar, 
afval en de andere stroom uit restfraktie. Hierdoor zal er minder afval 
gestort hoeven te worden waardoor een gunstig effect voor het milieu op zal 
treden. Bovendien zal een gedeelte van het afval in de vorm van compost 
weer beschikbaar komen voor hergebruik. 
Deze compost zal van een zeer goede kwaliteit zijn omdat de bewoners ook het 
klein chemisch afval ( " K.C.A. ) zullen kunnen scheiden waardoör dit niet 
meer tussen het normale afval zal komen. Speciaal voor dit doel krijgen de 
beVIoners namelijk een K.C.A.-box, waarin ze dit chemisch afval kunnen bewaren. 
Enkele malen per jaar zal dit, in samenwerking met milieuzaken Eindhoven, 
via speciale akties, ingezameld worden. 

De initiatiefnemers van deze proef zijn 
de afvalinzamelaar ( die ook de kosten van de proef draagt ) Speciaal Transport 
Catrans uit Deurne en de gemeente Lieshout. Daarnaast zal het Waste Management 
Programma, een samenwerkingsverband tussen de Technische Universiteit 
Eindhoven en de Katholieke Universiteit Brabant op het gebied van afval en 
milieu zorgdragen voor het sociaal-wetenschappelijk onderzoek, voor 
proeven met compost en voor de voorlichting. 

In de komende weken zullen de bewoners van Plan West door middel van 
speciale voorlichtingsavonden, brieven en krantenartikelen, op de hoogte 
gesteld worden van deze proef. 
De officiële overhandiging van de eerste container zal op 24 februari a.s. 
plaatsvinden. Hierover volgt nog een persbericht. 

Informatie : - Gemeente Lieshout, de heer Verhoeven, tel. 04992-2929, 
toestel 28; 

- Speciaal Transport Cotrans, de heer Berg, tel. 04930-16880. 

Aan Weekblad Traverse, Zuid Koninginnewal 19, 5701 NS Helmond 
R Oe Ruif R' p/a Floreffestraat 26, 5737 CP Lieshout 
Helmonds Dagblad, Postbus 70, 5700 AB Helmond 
Omroep Brabant, Postbus 108, 5600 AC Eindhoven 

i.a.a. -Speciaal Transport Cotrans, Postbus 27, 5750 AA Deurne. 
- Waste Management, t.a.v. M. Wagemans, Postbus 90153, 

5000 LE Tilburg. 
- afdeling Algemene 

... ' ~ 1 >i 
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Aan Gemerts Nieuwsblad, 
t.a.v. G. van Helvoirt, 
Postbus 22, 
5420 AA Gemert . 
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Heuvel 1, Postbus 20, 5737 ZG Lieshout. 
Tel. Oi992-2929. 

PERSBERICHT. 

SPB:IUI. JUIISPIIIT CGIUIISIW 

Nadat men er in de gemeente Nuenen afgelopen najaar al mee is gestart zal 
ook in de gemeente Lieshout een proef gehouden worden met gescheiden afval
inzamelj_ng. In Lieshout zal de proef plaatsvinden in Plan West waarbij 
ongeveer 450 aansluitingen zal gevraagd worden om aan de proef mee te doen. 
De proef richt zich op gescheiden afvalinzameling. Dat wil zeggen dat de 
bewoners van Plan West naast de grijze container die ze al hebben ook nog 
een groene container overhandigd krijgen. Deze groene container is bestemd 
voor het organisch afval, zoals groente, fruit en tuinafval, dat later weer 
verwerkt kan worden tot compost. Al het overige afval kan gewoon in de 
grijze container. 
De bedoeling·.van de proef is op deze manier te komen tot een vermindering 
van de afvalhoop en tot hergebruik van een gedeelte van het afval in de vorm 
van compost. 
Naast deze twee containers zullen de bewoners ook nog een K.C.A.-box 
ontvangen ( K.C.A. = klein chemisch afval ) waarin men alle klein chemisch 
afval, zoals verfresten, spuitbussen, batterijen, enz., dat in huis is 
kwijt kan. 
Deze K.C.A.-box zal een aantal malen per jaar via speciale akties opgehaald 
worden. 
De initiatiefnemers van deze proef zijn de huisvuilinzamelaar Speciaal 
Transport Catrans uit Deurne en de gemeente Lieshout. Daarnaast worden aan 
de proef bijdragen geleverd door het Waste Management Programma, een 
samenwerkingsverband van de Technische Universiteit Eindhoven en de Katholieke 
Universiteit Brabant op het gebied van afval en milieu. Het Waste Management 
Programma zal de verantwoordelijkheid dragen voor het sociaal wetenschappelijk 
onderzoek, de composteringsproeven en de voorlichtingscampagne. 

De bewoners van Plan West zullen uitgebreid over deze proef geïnformeerd 
worden. Zo zal een twee-tal voorlichtingsavonden plaatsvinden op 8 en 9 
februari a.s .. Tijdens deze avonden zullen de bewoners een toelichting op de 
proef krijgen en heeft men de gelegenheid om vragen te stellen. 
Verder tullen de bewoners nog schriftelijk voorlichtingsmateriaal over de 
proef ontvangen. 
Ook de kinderen van de Mariabasisschool zullen intensief bij de proef betrokken 
worden; een medewerker van S.T.C. zal een aantal lessen geven over de proef 
en verder zal er voor de kinderen een bezoek aan de composteringsinstallatie 
worden georganiseerd. 
Indien U meer wilt weten over deze proef kunt U contact opnemen met 
Gemeente Lieshout, de heer Verhoeven, tel. 04992 - 2929, toestel 28 
Speciaal Transport Cotrans, de heer Berg, tel. 04930 - 16880. 

i.a.a. -Speciaal Transport Cotrans, Postbus 27, 5750 AA Deurne; 
- Waste Management, t.a.v. M. Wagemans, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg; 
- afdeling Algemene Zaken. 
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Aan Nieuwsblad van Gemert. 

:: :E.\1EENTE LIESHOUT 
Heuvel 1, Postbas 20, S737 ZG Lieshout. 
Tel. 04992-2929. 

PERSBERICHT. 

:\1 EJ)EDELI'.C~ E:'\ BLAD. 

Nadat er deze week 2 voorlichtingsavonden z~Jn gehouden voor de bewoners 
van Plan West zal de proef met gescheiden huisvuilinzameling officieel 
op 24 februari a.s. van start gaan. 
Deze officiële start, die verricht zal worden door burgemeester P.A.C.C. 
van Hout en de wethouder Milieuzaken F.P.A.C. van Zeeland zal een 
feestelijk tintje krijgen en zal plaatsvinden op het schoolplein van de 
Mariabasisschool. 

Voor deze officiële start zullen alle bewoners van Plan West een persoon
lijke uitnodiging ontvangen. Daarnaast zijn andere belangstellenden 
natuurlijk van harte welkom. 

Verder vindt er voor alle kinderen uit Plan West een ballonnenwedstrijd 
plaats. De kinderen uit de rest van Lieshout zijn hierbij uiteraard ook 
van harte welkom. 
De wijkbewoners die op 24 februbri a.s. niet in de gelegenheid zijn om de 
container op te halen zullen hem op diezelfde dag nog thuisbezorgd krijgen. 
De inzameling van het composteerbare afval ( in de groene container ) zal 
dan op 9 maart a.s. voor het eerst plaatsvinden. 
Natuurlijk zullen wij U in deze krant op de hoogte houden van de resultaten 
van de proef. 
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(.~EMEENTE LIESHOUT 
Heuvel 1, Postbus 20, S737 ZG Lieshout. 
Tel. O<t992-2929. 

PERSBERICHT. 

:\lEDEDELI~GE:'\BLAD . 

Al eerder berichtten wij dat er begin maart in de wijk Plan West van de 
gemeente Lieshout een proef van start zal gaan op het gebied van gescheiden 
afvalinzameling. De bewoners van de wijk krijgen, naast de grijze container 
die ze nu al hebben, een extra groene container voor het organisch afval. 
Daarnaast ontvangt men een K.C.A.-box ( K.C.A. = klein chemisch afval ) 
waarin men alle klein chemisch afval, zoals batterijen, verfresten, spuit
bussen, etc, tijdelijk op kan slqan. Dit K.C.A.-afval wordt dan viermaal 
per jaar, in samenwerking met de Milieudienst Eindhoven, via speciale acties, 
opgehaald en op de juiste wijze vernietigd. 

Op 24 februari a.s. zal de officiële start plaatsvinden. Naast een speciaal 
programma voor genodigden in het gemeentehuis zullen de burgemeester van 
Lieshout, P.A.C.C. van Hout, en de wethouder van Milieuzaken de heer F.P.A.C. 
van Zeelönd, de eerste containersoverhandigen aan bewoners uit de wijk. 
Dit zal plaatsvinden op het schoolplP.in van de Mariabasisschool. 
Het programma voegen wij hierbij. 
Persvertegenwoordigers zijn bij deze officiële start van harte uitgenodigd. 
Wel zouden wij het op prijs stellen indien U Uw komst vooraf even zou 
willen melden aan de heer Verhoeven van de gemeente Li~shout ( tel. 04992 -
2929, toestel 28 ). 

Indien U een nadere toelichting wenst op de proef kunt U hiervoor terecht 
bij de heer Berg van Speciaal Transport Cotrans, tel. 04930 - 16880. 
Speciaal Transport Catrans is de inzamelaar van het huishoudelijk afval in 
de gemeente Lieshout. 
Ook kunt U contact opnemer, met de projectleider van het Waste Management 
Programma de heer Van Rosmalen (tel. 040- 474554 ). 

Verzonden aan : 

- Weekblad Traverse; 
- Helmonds Dagblad ; 
- Omroep Brabant 
- Noord-Limburgs Dagblad. 
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Afvalscheiding bespaart bergen 

De proef met de gescheiden inzameling van het afval in de wijk 
Plan west van de gemeente Lieshout is nu echt van start gegaan. 
Afgelopen woensdag heeft de burgemeester van Lieshout, de heer 
van Hout onder grote belangstelling van de kinderen van de Maria 
Basisschool de eerste containers overhandigd aan bewoners uit de 
wijk. De bewoners van de wijk hadden van te voren op kunnen geven 
of men de container zelf op kwam halen. Indien men hem niet zelf 
ophaalde werd hij nog diezelfde dag thuis bezorgd door Speciaal 
Transport Cotrans uit Deurne. Maar liefst 85 mensen hebben de 
container zelf opgehaald! In de container vond men dan nog de 
K.C.A.-box, die bedoeld is voor het Klein Chemisch Afval zoals 
verfresten, lege batterijen, spuitbussen enz. 

In zijn toespraak tot de belangstellenden en de schoolkinderen 
legde de burgemeester er nog eens de nadruk op hoe belangrijk het 
is dat Lieshout aan deze proef meewerkt en zo een positieve 
bijdrage aan het milieubehoud levert. Hij zei ook het jammer te 
vinden niet in Plan West te wonen, nu kon hij namelijk niet zelf 
aan de proef meedoen. 

Ook de kinderen worden uitgebreid bij de proef betrokken: voor 
hen was een speciale balonnenwedstrijd georganiseerd, door de 
harde wind afgelopen woensdag kunnen de kaartjes van die balonnen 
weleens van heel ver weer terug komen! Tot groot vermaak van de 
kinderen werden de balonnen uitgedeeld door een drietal clowns, 
maar ook de burgemeester droeg zijn steentje tot de vrolijkheid 
bij. Naast de balonnenwedstri jd is er voor de kinderen van de 
Maria Basisschool ook een tekenwedstrijd georganiseerd. De 
Rabobank in Lieshout is zo vriendelijk geweest om hiervoor de 
prijzen beschikbaar te stellen en om ook alle tekeningen bij hun 
op te hangen. Naast al deze lukratieve bezigheden zal er ook 
tijdens de lessen met de kinderen over het milieu gepraat worden, 
zodat ze thuis kunnen helpen om op verantwoorde wijze met het 
afvel om te gaan. 

Iedereen in Plan West heeft nu twee containers thuis staan, een 
groene en een grlJZe. De groene is bedoeld voor alle composteer
baar afval, zoals groente-, fruit- en tuinafval. In de grijze 
container mag de rest weggooid worden. Het is heel belangrijk dat 
er in de groene container vooral geen zaken worden gegooid die 
daar niet in thuis horen zoals: plastic zakken, lege melk- en 
yoghurtverpakkingen en oude batterijen! Hierdoor zou er namelijk 
een hele slechte soort compost kunnen ontstaan. De bewoners uit 
van Plan West moeten dus aan een heleboel dingen gaan wennen; ook 
aan het feit dat de vuilnis voortaan niet meer op donderdag maar 
op woensdag opgehaald zal worden. Dit gaat in op 9 maart aan
staande. Dus vanaf 9 maart zal het huisvuil niet meer op donder
dag maar op woensdag opgehaald worden. 

Indien er nog vragen zijn over de proef kan men contact opnemen 
met : 
Gemeente Lieshout, Dhr. Verhoeven tel. 04992-2929 
Speciaal Transport Cotrans, Dhr. Berg 04930-16880 

1 

85 



GEMEENTE LIESHOUT 
Hcavcl 1, Poatbaa 20, 5737 ZG Licsboat. 
Tel. 0~992-2929. 

MEDEDELINGENBLAD. 

...,_ .. 

JIIWAL-
-BERGEN 

"Afvalscheiding bespaart bergen": stand van zaken m.b.t. de proef in de 
gemeente Lieshout. 

Nadat op woensdag 24 februari de proef met gescheiden huisvuilinzameling 
officieel van start is gegaan is al drie keer het organisch afval in de 
groene containers ingezameld. Zoals U zich zult herinneren betreft het hier 
een proef in de wijk Plan West. Oe bewoners van deze wijk hebben onlangs, 
naast de grijze container die men al in z'n bezit had, een groene container 
ontvangen waarin men het composte~rbare afval kwijt kan. -In de oneven week 
wordt de grijze container gèleegd en in de even week de groene. 
Speciaal voor deze proef is er een afvalinformatielijn ingericht. Navraag 
leert ons dat men deze lijn al aardig goed weet te vinden als men vragen 
heeft. Er wordt nogal eens gevraagd of men iets in de grijze of in de groene 
container mag gooien. Een vraag die heel veel gesteld wordt is waar men de 
kattebakkorrels mag laten. Deze korrels mogen alleen in de grijze container. 
Een ander verzoek dat vaak gedaan is is het verzoek om een kleinere container. 
Bij ongeveer 30 bewoners is de 240 L container vervangen door een container 
van 120 L. 
Over de officiële start van de proef berichtten wij al eerder in deze krant. 
Wat wij echter nog niet vermeld hebben is dat een groot aantal balonnen, die 
door de kinderen van de basisschool de lucht in zijn gelaten, tot in België 
zijn neergekomen. De gemeente Lieshout, die de proef van harte ondersteunt, 
heeft een fiets beschikbaar gesteld voor de winnaar van de wedstrijd. Deze 
fiets staat momenteel nog in de etalage bij rijwielhandel "De Concurrent" in 
Lieshout. 
Na Pasen zal bekend gemaakt worden wie de gelukkige winnaar van deze fiets 
is. 

Kortom er wordt druk door iedereen aan de proef meegewerkt. Maar het 
belangrijkste is dat de bewoners van Plan West al heel erg goed meedoen aan 
de proef. Het enige minpuntje dat nog te melden is, is dat er toch nog vrij 
veel plastic tussen het composteerbaar afval zit. Zoals U weet werkt dit heel 
verontreinigend voor de compost. 
Wij wijzen er daarom nog eens op dat het composteerbaar afval vooral niet in 
plastic zakken mag, dus geen pedaalemmerzak in Uw keukenemmer als U daar de 
etensresten ingooit. Draai het dan liever in een kracht. 
Binnenkort hoort U weer meer over de proef. 
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Stand van zaken met betrekking tot de proef in de gemeente Lieshout. 

De eerste K.C.A. inzameling in Plan West. 

Zoals intussen bij iedereen bekend is loopt er in Plan West een proef met 
gescheiden huisvuilinzameling. Een van de aspek~en hierbij is het apart 
inzamelen van het K.C.A. (Klein Chemisch Afval). Alle deelnemers aan de 
proef hebben hiervoor een aparte box ( de K.C.A.-box ) ontvangen. In deze 
K.C.A.-box kan men tijdelijk alle K.C.A. bewaren dat dan 4 maal per jaar in 
de wijk ingezameld wordt . Deze inzameling gebeurt volgens het S.R.V.-systeem, 
dat wil zeggen dat een auto van de Milieudienst Eindhoven een dag lang door 
de wijk rijdt en op een aantal punten enige tijd blijft staan om de bewoners 
de gelegenheid te geven de binnenemmer van de K.C.A.-box te laten ledigen. 
Deze K.C.A.-boxen mogen namelijk niet aan de straat gezet worden. 
Dit zou te gevaarlijk zijn en het wordt bovendien door de milieuwet verboden. 
De eerste inzameling in Lieshout was meteen al een groot succes; maar 
liefst 624 kg. is er ingeleverd. In totaal 101 mensen hebben hun binnenemmer 
leeg laten maken. Even heerste er nog wat verwarring omdat men niet wist 
of de inzamelaar huis aan huis zou aanbellen, maar men had al gauw door hoe 
het S.R.V.-systeem hierbij werkt. 
De samenstelling van dit afval was als volgt : 

1e aktie 27-04-1988 : 

- oplosmiddelen halogeenvrij ( tinner, wasbenzine, olie ) 
- bestrijdingsmiddelen 
- verfresten 
- batterijen 
- zuren 
- fotografiebaden (ontwikkelaar I fixeer ) 

TOTAAL 

159 kg. 
9 kg. 

285 kg. 
91 kg. 
42 kg. 
38 kg. 

624 kg. 
----------------

Een klacht die nogal vaak geuit werd ging over de deksel van de K.C.A.-box; 
vaak sloot hij niet goed af of ging niet open. De projectleiding zal hier 
aandacht aan besteden. In ieder geval is het zo dat het onderzoek naar de 
co .. structie van de K.C.A.-box nog lang niet afgerond is, er worden nog steeds 
nieuwe modellen ontwikkeld. Maar zolang het ideale model nog niet bestaat 
zal Lieshout het nog even met het oude moeten doen. Zoals we gezien hebben 
is het gelukkig geen belemmering voor de mensen om heel erg veel K.C.A.-afval 
in te leveren en dat is toch het belangrijkste!! 
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Onderwerp: Open dag project gescheiden inzameling 
huishoudelijk afval. 

Op zaterdag 15 oktober a.s. van 11.00 uur tot 
15.00 uur zal in en nabij de Mariabasisschool 
een open dag worden georganiseerd in het kader 
van de proef die op dit moment loopt in de wijk 
" Plan West ". Tijdens deze dag zal uiteraard de 
nodige informatie worden verstrekt over de proef 
zelf. Ook zal dan de eerste Lieshoutse compost 
aan de deelnemers worden uitgereikt. 
Daarnaast zullen enkele organisaties, waaronder 
de plaatselijke milieugroeperingen, zich op deze 
dag presenteren. 
De open dag is danook niet uitsluitend bedoeld voor 
de deelnemers aan het project maar voor eenieder die 
belangstelling heeft voor het milieu in zijn 
algemeenheid. 
Kortom een bezoek aan de open dag is zeker de moeite 
waard . Binnenkort zult U via de media meer hierover 
vernemen. 
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MEDEDELINGENBLAD. 

P E R S 8 E R I C H T . 

OPEN OAG RONOOM PROEF GESCHEIDEN HUISVUILINZAMELING PLAN WEST . 

Op zaterdag 15 oktober aanstaande zal in het kader van de proef met 
gescheiden huisvuilinzameling een Open Dag worden gehouden. 
Deze dag vindt plaats in en om de Mariabasisschool in de wijk Plan 
West, en duurt van 11.00 uur tot 15.00 uur. 
Het doel van deze Open Dag is de deelnemers en belangstellenden een 
overzicht te geven van de stand van zaken met betrekking tot de 
proef en om op zoveel mogelijk vragen in te gaan. 

Om 11.00 uur zal met een welkomstwoordje namens het gemeentebestuur het 
startsein voor de Open Dag gegeven worden. Verder zullen er in de 
school een aantal informatiestands ingericht zijn. Hieraan worden 
bijgedragen geleverd door onder andere : 
- De gemeente Lieshout ; 
- Speciaal Transport Cotrans, die de inzameling van het huishoude-

lijk afval in Lieshout verzorgt 
- Het Waste Management Programma, een samenwerkingsverband tussen 

de Technische Universiteit Eindhoven en de Katholieke Universiteit 
Brabant op het gebied van afval en milieu. Het W.M.P. is verant
woordelijk voor de wetenschappelijke begeleiding van de proef ; 

- Stichting " Groen Lieshout " ; 
- Oe plaatselijke afdeling van het I.V.N. ; 

De Milieudienst Eindhoven, welke zal laten zien wat er gebeurt 
met het Klein Chemisch Afval nadat het is ingezameld ; 

Daarnaast zullen er hopen compost gestort worden, zodat iedereen kan 
zien hoe compost tot stand komt, en wat de verschillende stadia van 
de compostering zijn. Bovendien zullen zakken compost aan de deelnemers 
worden overhandigd. 
Tenslotte zullen ook de kinderen van de Mariabasisschool een bijdrage 
leveren aan de Open Dag. 
Behalve voor deelnemers aan de proef is deze dag ook bedoeld voor 
iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkelingen op het gebied 
van afval en milieu. 

Voor meer informatie over de Open Dag of over de proef kan men zich 
wenden tot : 

-de gemeente Lieshout, de heer J. Verhoeven ( 04992- 2929 ); 
-Speciaal Transport Cotrans, de heer Berg ( 04930- 16880); 
- het Waste Management Programma, mevrouw Nederstigt (KUB7 

(013- 662610) of de heer Van Roosmalen (TUE) ( 040- 474554 ). 
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Inzameling K.C.A. groot succes. 

De proef met gescheiden huisvuilinzameling in de wijk 
Plan West in de gemeente Lieshout verloopt nog steeds zeer 
succesvol. Dat is ook weer gebleken uit de resultaten van 
de derde K.C.A.-inzamelingsactie die op 26 oktober j.l. is 
gehouden. Bij deze actie werd maar liefst 860 kg klein 
chemisch afval ( K.C.A. ) ingezameld. 
Dat is maar liefst 364 kilo meer dan bij de inzameling in 
augustus en 236 kilo meer dan in april. 
Bij de laatste inzameling werd door 112 personen K.C.A. 
aangeleverd . Dit bewijst dat de K.C.A.-box in een grote behoefte 
voorziet. Het ingezamelde K.C.A. bestond voornamelijk uit verf
resten ( 441 kilo), oplosmiddelen, zoalstinneren wasbenzine 
( 210 kilo ) , batterijen en accu's ( 81 kilo). 
Toch weer 860 kilo chemisch afval dat niet in het milieu terecht 
gekomen is, een resultaat waar men in Plan West trots op mag zijn. 

In het kader van de huisvuilscheidingsproet is enige tijd geleden 
ook een open dag gehouden op de Mariabasisschool. Tijdens deze dag 
was een informatiemarkt opgezet waar informatie werd gegeven door 
de gemeente Lieshout, Speciaal Transport Cotrans, het Waste 
Management Frogramma, het I.V.N., Stichting Groen Lieshout, en de 
Milieudienst Eindhoven. De kinderen van de school hadden voor 
deze gelegenheid herfststukjes, collages en tekeningen gemaakt. 
De deelnemers aan de proef konden, tegen inlevering van een daarvoor 
bestemde bon, een zak compost ophalen. In de loop van de dag zijn 
veel wijkbewoners en ook mensen van buitenaf binnengelopen om een 
kijkje te nemen en vragen te stellen. 

Met vragen of opmerkingen over de proef kan men nog steeds terecht 
bij de gemeente lieshout, de heer Verhoeven (tel. 04992 - 2929 ) of 
bij Speciaal Transport Catrans ( tel. 04930 - 16880 ) . 
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KCA~iflzameling Lieshout. 

MEDEDELINGENBLAD. 

De huisvuilscheidingsproet in de wijk Plan West van de gemeente Lieshout loopt 

nu bijna een jaar, en de tot nu toe behaalde resultaten zijn zeer succesvol. 

De compostering verloopt naar volle tevredenheid. Het composteerbare afval wordt 

goed gescheiden, en de kwaliteit van de compost is hoog. 

Dok de inzamelingsacties voor klein chemisch afval verlopen naar wens. 

Op donderdag 19 januari j . l. is voor de vierde keer een KCA-inzameling gehouden. 

Evenals bij de laatste inzameling (op 26 oktober 1988) werd in totaal door 112 

personen KCA aangeleverd. De totale hoeveelheid ingezameld KCA (528 kg) was 

weliswaar iets lager dan bij de vorige actie maar uit het hoge aantal personen 

dat KCA aanlevert blijkt dat het enthousiasme voor het gescheiden inzamelen 

van chemisch afval groot is. Op 19 januari werden vooral veel verfresten 

ingeleverd (in totaal 203 kg). Daarnaast werden ook veel batterijen (85 kg) en 

oplosmiddelen (78 kg) verzameld. Het overige ingezamelde KCA bestond uit 

bestrijdingsmiddelen, fotografiebaden, spuitbussen en nog diverse andere 

zaken. 

De volgende inzamelingsactie voor KCA zal plaatsvinden op donderdag 20 april 

aanstaande. Deze actie zal te zijner tijd nog nader aangekondigd worden. 

Met vragen of opmerkingen over de huisvuilscheidingsproet kan men nog steeds 

terecht bij de gemeente Lieshout, de heer Verhoeven (tel. 04992- 2929), of 

bij Speciaal Transport Cotrans, de heer Berg (tel. 04930- 16880). 


