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Voorwoord 

In de gemeente Horst wordt binnen het kerkdo:rp Alnerica vanaf begin 
november 1988 een proefneming uitgevoerd met het gescheiden inzamelen 
van huishoudelijk afval. De voorliggende rapportage over het eerste 
half jaar beschrijft van dit experiment de eerste bevindingen, het 
verloop van de proef en de eerste resultaten van het scx::iaal-weten
schappelijk onderzoek. 

De proefneming in Alnerica verloopt, getuige de hoge responscijfers, als 
geheel nog beter dan verwacht op grond van resultaten met proeven 
elders en kan dan ook zonder meer als geslaagd en succesvol worden 
aangemerkt. In de eerste rapportage omtrent dit experiment wordt dit 
uitvoerig toegelicht. In latere stadia zal hieromtrent nader en vooral 
gedetailleerder worden gerapporteerd door het Waste Management Prograrn-
:ma. 

Deze interimrapportage is pri:mair o,pgesteld als eerste verantwoording 
van de werkzaamheden van het Waste Management Programma ten behoeve van 
de opdrachtgever, Speciaal Transport eetrans b.v. te Deurne. rBarnaast 
is zij tevens bedoeld als handreiking naar de gemeente Horst, die zich 
verder op grond van de proefresultaten in Alnerica wil kunnen uitspreken 
aangaande voortzetting en eventueel uitbreiding van de gescheiden 
huisvuilinzameling op haar grondgebied. Wat dat betreft biedt deze 
rapportage daarbij de nodige infonnatie en ondersteuning. 

Het verschijnen van deze interimrapportage is tevens een goede gelegen
heid om al diegenen en al die instanties die zich inzetten voor het 
goede verloop, en naar thans blijkt het succes, van deze proefneming, 
en vooral de bewoners van America, hartelijk dank te zeggen voor hun 
inzet en medewerking. Moge dit in het verdere verloop op dezelfde 
plezierige en coöperatieve wijze worden voortgezet. 

Het Waste Management Programma is vanzelfsprekend gaarne bereid tot 
nadere toelichting of overleg over dit rapport. 

Drs. P. Gerlach 
Manager Waste Management Programma 
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0. SAMENVA'ITING 

Op 1 november 1988 is in het kerkdorp America (Gemeente Horst) een 
start gemaakt met een vooralsnog eenjarige proefneming met het ge
scheiden inzamelen van huishoudelijk afval. De proef worot uitgevoero 
in het gehele kerkdorp America, totaal 600 aansluitingen. 
Naast de wekelijkse integrale huisvuilinzameling door middel van de 
plastic vuilniszak, kregen de deelnemers de beschikking over een groene 
240 1 mini -container. 
De deelnemers wem gevraagd hun groente-, fruit- en tuinafval te depo
neren in de groene 240 1 mini -container, die eenmaal per twee weken 
worot geledigd. Het overige huishoudelijke afval dient men te deponeren 
in de plastic vuilniszak die, als voorheen, wekelijks worot opgehaald. 
Daarnaast heeft deze proefneming een extra dimensie gekregen doornat de 
deelnemers de beschikking hebben gekregen over een minibox voor klein 
chemisch afval (KCA). Vier maal per jaàr worot het KCA middels een 
gecombineeroe haaljbreng methode bij de deelnemers ingezameld. 

De proefneming als geheel was primair gericht op het verkrijgen van een 
goed, aan gestelde landelijke nonnen voldoend eindproduct uit de or
ganische fractie, namelijk compost. Een tweede, daarmee sterk samenhan
gend deel van de proef was het bereiken van een belangrijke volmne
c.q. stortreductie. Het deroe doel werd gevornd door het terugdringen 
van KCA in het afval. 

Vanuit technisch oogpunt is de proefneming als geheel geslaagd te 
noemen. De omschakeling qua inzamelmethodiek heeft geen noemenswaaroige 
problemen opgelevero, hetgeen wijst op een effectief verlopen voor
lichting. De resultaten van de tot nu gehouden twee KCA-inzamelingen 
hebben tot heel hoge responscijfers geleid, waarbij per keer .? 1 kg 
KCAldeelnemende aansluiting in de proef is aangelevero. Daarmee worden 
de positieve bevindingen op dit punt van proefnemingen elders ten 
aanzien van de gehanteeroe inzamelmethodiek in ruime mate bevestigd. 
Onderzoeksmatig is in deze proefneming tot nu toe langs twee lijnen 
gewerkt. De eerste lijn betreft de proefneming met de compostering van 
het gescheiden ingezamelde GFT. Per aansluiting worot momenteel on
geveer 9,4 kg GFT per week ingezameld, hetgeen een belangrijke reductie 
betekent van de hoeveelheid te storten huisvuil. Dit inlpliceert een 
heel goede deelname aan de proefneming. Uit het ingezamelde materiaal 
worot een compost vervaardigd die de vergelijking met de concept nonne
ring over de periode 1991/1995 voor conpost kan doorstaan. Dit is 
andermaal een zeer opmerkelijk resultaat van proefneming als de onder
havige. 
De tweede lijn in het onderzoekswerk werd gevornd door het sociaal
wetenschappelijk onderzoek. Hierbij zijn de bewoners een aantal malen 
geënquêteero aangaande de proefneming, hun concrete bevindingen en hun 
houding tegenover de methodiek en milieubewustzijn. Hiennee is gebleken 
dat de bewoners in de proefwijk in zeer ruime mate positief staan 
tegenover het gescheiden inzamelen van huisvuil en ook willen blijven 
meewerken. 

Op basis van de bevindingen van deze proef neming na 6 maanden kan dan 
ook geconcludeel:d worden, dat deze tot nu toe bijzonder succesvol 
verloopt. 
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HOOFCS'IUK 1. INlEIDING 

In Nederlam wordt momenteel een aantal proefnemingen uitgevoerd, 
waarbij het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) uit huishoudens ge
scheiden wordt ingezameld. Dit GFT is een uitstekende grondstof ter 
bereiding van corrpost welke vervolgens als bodemverlJeteraar gebruikt 
kan worden. 
Aangezien het aantal GFT in het totale huishoudelijke afval op ge
wichtsbasis ongeveer 50% bedraagt, kan door invoering van een dergelijk 
inzamelingssysteem een aanzienlijk deel van het huishoudelijk afval 
nuttig worden toegepast. 
In de Lilnburgse Gemeente Horst wordt vanaf 1 november 1988 een proef
neming met gescheiden huisvuilinzameling uitgevoerd in het kerkdo:rp 
America. 
De proefneming zal vooralsnog 1 jaar duren en wordt uitgevoerd en 
gefinanciërd door de inzamelaar "Speciaal Transport Cotrans B.V." uit 
Demne. De Gemeente Horst en de do:rpsraad van Anierica ondersteunen het 
project, waarvan de wetenschappelijke begeleiding wordt verzorgd door 
het "Waste Management Progrannna" van de Katholieke Universiteit Brabant 
en van de Technische Universiteit Eindhoven. 
Tijdens de proefneming wordt, door middel van sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek, bestudeerd in hoeverre de deelnemende huishoudens bereid 
zijn tot deelname aan de proef en welke factoren daarbij een rol spe
len. 
De kwaliteit van het ingezamelde GFT wordt in eerste aanleg door middel 
van visuele inspecties bepaald. Het composteringsproces wordt vervol
gens nauwlettend gevolgd en de kwaliteit van de geproduceerde corrpost 
beoordeeld uit de gegevens van regeliDatig uitgevoerde chemische ana
lyses van het eindproduct. 
Deze interimrapportage geeft een overzicht van de eerste onderzoeksge
gevens na 6 rnaamen proefneming. 
In hoofdstuk 2 wordt de technische uitvoering van de proef beschreven, 
teJ::wijl in hoofdstuk 3 de technische onderzoeksgegevens worden gegeven. 
Hoofdstuk 4 geeft een samenvatting van de tot nu toe bekende gegevens 
uit het sociaal-wetenschappelijk onderzoek. 
Hoofdstuk 5 is vervolgens gewijd aan de voorlichtingsaspecten, terwijl 
in hoofdstuk 6 een overzicht wordt gegeven van de tot nu toe verrichtte 
activiteiten. 
In hoofdstuk 7 worden enige conclusies na 6 rnaamen onderzoek gegeven. 
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HOOF'LS'IUK 2. PROEFBFSOIRIJVING 

2 .1. Inzamelingsmodel 

VOCJr de aanvang van de proefneming werd in het kerkdorp Arnerica, ± 600 
aansluitingen, het afval integraal ingezameld in een plastic vuilnis
zak. Dit integraal ingezamelde huisvuil werd vervolgens gestort op de 
nabijgelegen stortplaats Zuringspeel. 

Bij de deelnemers aan de proef werd medio oktober 1988 een groene 240 1 
mini-container geplaatst, alsmede een minibox vOCJr Klein <llemisch Afval 
(KCA) . De deelnemers aan de proef werden verzocht hun afval te scheiden 
in groente-, f:ruit- en tuinafval en in het overblijvende "rest"-afval. 
Verder diende men de probleemstoffen apart te houden en te bewaren in 
een speciale minibox vOCJr Klein <llemisch Afval (KCA) • 
De gebruikelijke glasbak en de, dOCJr de plaatstelijke verenigingen 
georganiseerde, papier- en textielinzamelingen zijn blijven bestaan. 
Het GFT wordt ingezameld in de groene 240 1 mini-container. Deze con
tainer wordt eernnaal per twee weken geledigd. Het "rest"-afval worden 
ingezameld in de plastic vuilniszakken die, als VOCJ:rheen, wekelijks 
worden ingezameld. 

Het KCA wordt 4 maal per jaar dOCJr middel van speciale acties bij de 
deelnemende huishoudens ingezameld middels een gecombineerde 
haaljbrengmethode. 
Tijdens de inzameling rijdt een inzamelauto dOCJr het kerkdorp die op 
vast, van tevoren aangekondigde, plaatsen 20 minuten blijft staan. De 
bewoners kunnen dan hun KCA aanleveren dat hierna ornniddellijk wordt 
uitgesorteerd in de verschillende categoriën. 

Het ingezamelde GFT wordt gecomposteerd, het ingezamelde "rest"-afval 
wordt gestort, tel:wijl het ingezamelde KCA wordt verwerkt dOCJr gespe
cialiseerde bedrijven. 

2. 2. Composteringsrnethode 

Het ingezamelde GFT, afkomstig van twee opeenvolgende inzamelingen, 
wordt geccJITilXlsteerd op statische hopen die geforceerd belucht worden. 
Hiertoe wordt het niet-vOCJrbewerkte GFT met een laadschop op een hOCJp 
gezet (hoogte ± 2 meter, basisbreedte ± 4 meter, lengte afhankelijk van 
de aangevoerde hoeveelheid GFT) over een geperforeerde plastic pijp 
(diameter 200 mm). DOCJr de pijp wordt met een ventilator, vOCJrzien van 
een tijdschakelaar, lucht geblazen. De pauze- en pulstijden van de 
ventilator worden zodanig ingesteld dat het GFT wordt belucht met zo'n 
1 tot 8 rn3 lucht per rn3 afval per uur (afhankelijk van de fase van het 
composteringsproces) • 

Vier weken na aanvang van de compostering wordt de corrposthOCJp orrgezet. 

Negen weken na aanvang van de compostering wordt de ruwe compost ge
zeefd. De compostering wordt uitgevoerd op een ve:rharde ondergrond 
onder een overkapping. 
Figuur 1 schetst de compostering. 
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Figuur 1: De compostering. 

Tijdens de compostering wordt de temperatuur van het composterende 
afval regelmatig gemeten. Na 9 weken wordt de compost afgezeefd op een 
vlakzeef van 70 l1ml en Vel:Volgens op een trampolinezeef van 18 llml. De 
zeeffractie groter dan 70 l1ml wordt afgevoerd naar de stortplaats, de 
fractie 18-70 l1ml wordt gemengd met vers aangevoerd BFT en Vel:Volgens 
opnieuw nagecomposteerd. De fractie kleiner dan 18 l1ml vormt het eind
product. HieJ::Van worden monsters genomen, die Vel:Volgens worden geana
lyseerd op droge stof, organische stof, totaal wateroplosbare koolstof, 
pH en zware metalen. 
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HOOFDS'IUK 3. TECHNISCHE ONDERZOEKSRESUIJrATEN 

3 .1. De inzameling 

3.1.1. GFT 

In bijlage 1 wordt de ingezamelde hoeveelheid GFT van de weken 45 
(1988) tjm 17 (1989) grafisch weergegeven. 
Gemiddeld werd er over deze periode 11.274 kg GFT ingezameld per twee 
weken wat overeenkomt met 9,4 kg per aansluiting per week. 
Het jaargemiddelde zal naar alle waarschijnlijkheid nog hoger liggen, 
orrdat de gegevens betrekking hebben op de winterperiode en het voor
jaar. In de winterperiode is er slechts weinig tuinafval in het in
gezamelde GFT aanwezig, waardoor de ingezamelde hoeveelheid GFT in deze 
periode relatief laag is. 

Uit de visuele inspecties bleek dat de zuiverheid van het ingezamelde 
GFT zeer goed was. Het ingezamelde GFT bevatte nauwelijks veentreini
gingen en vonrde een visueel goed uitgangsmateriaal voor de corrposte
ring. De hoeveelheid ingezameld restafval over de eerste 6 maanden is 
niet bekend daar deze fractie niet apart wordt gewogen. 

3.1.2. KCA 

Het KCA wordt bij de deelnemers aan de proefneming middels de eerder 
beschreven gecombineerde haal/brengmethode ingezameld. 
Tijdens de eerste twee acties werd respectievelijk 714 kg en 1. 440 kg 
KCA ingezameld. Bijlage 2 geeft de samenstelling van het ingezamelde 
KCA. 
Het ingezamelde KCA bestaat voor een groot deel uit verfresten (48,8%) 
en de categorie tinnerfwasbenzine/olie (23,6%). 

3. 2. De compostering 

Bijlage 3 geeft het temperatuurverloop en de beluchti.ngshoeveelheid van 
het composterende GFT ingezameld in de weken 45/47, 49/51, 1/3 en 5/7. 
Het ternperattrurverloop tijdens de compostering vertoont een snelle 
stijging in de corrposthopen tot zo'n 60°C na 1 dag. Dit duidt op een 
snelle opstart van het COllp)Steringsproces. Venrolgens blijft de tempe
ratuur in de corrposthoop ongeveer constant om na het omzetten (wat de 
temperatuurdaling halverwege in de grafiek van bijlage 4 veroorzaakt) 
langzaam af te nemen tot zo'n 40°C. Hierna wordt de corrpost afgezeefd. 
De beluchtingshoeveelheid variëerde van 0 tot 8 m3 lucht per m3 afval 
per uur. 

Negen weken na aanvang van de compostering wordt de ruwe compost af
gezeefd. Figuur 2 geeft de gemiddelde gewichtspercentages van de af
gezeefde fracties ten opzichte van het ingezamelde GFT. De gegevens 
zijn de gemiddelde waarden van de corrpost geproduceerd uit GFT dat is 
aangevoerd in de weken 45 tjm 47. Tevens wordt de bestenuni.ng van de 
fracties vermeld en het gemiddelde broeiverlies tijdens de corrpostering 
(onder broeiverlies wordt verstaan het verlies aan gewicht tengevolge 
van verdamping van water en omzetting van organisch materiaal in C02 en 
H20). 
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Figuur 2: OIMerking compost. 

Het gemiddelde broeiverlies van de eerste vier cornpostafzevingen be
draagt 48,6%. In de praktijk blijkt er een verschil in broeiverlies te 
zijn tussen GFT aangevoerd in de winterperiode (hoog broeiverlies) en 
GFT aangevoerd in de niet-winterperiode (laag broeiverlies). Dit ver
schil wordt veroorzaakt door de afwezigheid van tuinafval in het GFT 
aangevoerd in de winterperiode. Dit tuinafval bevat relatief veel zand, 
waardoor het broeiverlies in de niet-winterperiode afneemt. 

De zeeffractie groter dan 70 mm bevat de grove verontreinigingen, die 
soms in het ingezamelde GFT aanwezig zijn, alsmede het grove organische 
materiaal (takkenbossen, struiken, hout e.d.). Door het ontbreken van 
alternatieven wordt deze fractie momenteel gestort. 
De zeeffractie 18-70 mm bevat nog niet gestabiliseerd organisch mate
riaal (takjes, papier e.d.) en wat verontreinigingen. Deze fractie 
wordt gemengd met vers ingezameld GFT en opnieuw gecomposteerd. 
De fractie kleiner dan 18 mm vonnt het eindproduct dat na een korte 
narijping in de open lucht, na een eventuele maling, kan worden af
gezet. 
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3.3. De kwaliteit van de compost 

Na iedere afzeving werden van het einjp:roduct ( 0-18 mm) monsters geno
men, die werden geanalyseerd. Tabel 1 geeft de analysewaarde van de 
eerste 4 afzevingen. Tevens venneldt deze tabel de no:rm voor 1991-1995 
volgens het concepthesluit kwaliteit en gebruik overige organische 
meststoffen van Ministerie van landbouw en Visserij. 

aanvoez:week 45/47 49/51 1/3 5/7 nonnering 
1991-1995 

d.s. 59,9 55,4 55,5 62,4 
c.s. 30 27,7 31,3 31 
'IOC 6068 11198 11198 13429 
pH 7,87 8,31 8,59 8,15 

Cd 0,88 1,2 1,22 1,5 2 
er 48 153 84 54 200 
CU 36 88 66 71 300 
Ni 5,4 2,8 7,7 7 50 
:A> 82,8 153,1 150,2 29,5 200 
Zn 215 219 418 345 900 

d.s. = droge stof in % nat gewicht 
c.s. = organische stof in % d. s. 
'IOC = totaal wateroplosbare koolstof in rrgjkg d.s. 
pH =zuurgraad 
Cd (cadmium) 1 er (chroom) 1 CU (koper) , Ni (nikkel) , Jb (lood) 1 

Zn (zink) in rrgjkg d.s. 

Tabel 1: Analysegegevens Americaanse GFT compost en de conceptnonnering 
voor de periode 1991/1995. 

Alhoewel de campost voldoet aan de in de tabel venneldde nonnering zijn 
de gehalten aan zware metalen in de campost in vergelijking met andere 
proefnemingen (Nuenen, America, Punnererrl etc.) aan de hOÇJe kant. De 
oorzaak hiervoor is onduidelijk. De kwaliteit van het ingezamelde GFT 
is goed en er worden hierin geen bronnen van zware metalen in de vo:rm 
van verontreinigingen aangetroffen. 

Uit tabel 1 blijkt verder dat een aantal analysewaarden er vreend 
uitspringt (in tabel 1 onderstreept). Dit kan duiden op verontreiniging 
van het :roc>nster met een zware metalen bevatt:eni deeltje, waardoor de 
analysewaarde niet meer representatief is voor de gehele composthoop. 
In het vervolg van de proefneming zal het gehalte aan zware metalen in 
de campost nauwlettend worden gevolgd. 
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HOOFIRIUK 4. SAMENVATriNG SOCIAAirWEI'ENSrnAPPELIJK ONDERZOEK 

Op 1 november 1988 is in de gemeente Horst (L) een proef van start 
gegaan. Het doel van de proef is de vennindering van de totale hoeveel
heid te storten huisvuil door gescheiden inzameling van de organische 
fractie. Deze organische fractie (± 50% van het huisvuil) wordt ver
werkt tot compost. Daarnaast wordt Klein Olemisch Afval gescheiden 
ingezameld. Dit heeft zowel voor het milieu in het algemeen, als voor 
de te produceren compost een gunstig effect. 

Voor de bewoners van het kerkdorp Alnerica betekent de proef met ge
scheiden huisvuilinzameling: gescheiden bewaren en aanbieden van com
post.ee:rbaar, niet-compost.ee:rbaar, en Klein Olemisch Afval. Het com
post.ee:rbaar afval wordt één keer per twee weken opgehaald, en moet 
bewaard worden in een mini -container. Het Klein Olemisch Afval wordt 
door middel van speciale acties vier keer per jaar ingezameld en moet 
bewaard worden in een mini-box. Het restafval wordt zoals altijd weke
lijks in plastic vuilniszakken opgehaald. 

Het succes van de proef is dus grotendeels afhankelijk van de bereid
heid tot deelname van de huishoudens. om inzicht te krijgen in het 
gedrag van de inwoners van het proefgebied met betrekking tot de huis
vuilscheidingsproef is sociaal-wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. 
Hiertoe is enkele weken vóór de start van de proef onder 105 bewoners 
van Alnerica een telefonische enquête uitgevoerd (TC-meting) onder 350 
bewoners. 

Belangrijkste onderzoeksvragen waren: 

1. Zijn de huishoudens van Alnerica van plan hun huisvuil volgens de 
regels te (blijven) scheiden en aan te bieden? 

2. Welke factoren zijn van invloed op de intentie tot scheidings
gedrag? 

3. Treden er in de loop van de proef veranderingen op met betrekking 
tot punt 1 en 2, en zo ja, in welke richting? 

4. Hoe goed kennen de huishoudens de scheidingsregels en het 
inzamelschena, en in welke nate verbetert of verslechtert deze 
kennis in de loop van de tijd? 

Om deze vragen te kurmen onderzoeken werd een conceptueel model ontwik
keld. Aan de basis hiervan ligt de "'Iheory of Reasoned Action" van 
Fishbein en Ajzen (1975). Aanpassing en uitbreiding van het model vond 
plaats met behulp van de opvattingen van Verhallen en Pieters (1984) en 
Bagozzi (1982). 

De eerste meting (Tl) vond plaats enkele weken vóór de proef door 
middel van telefonische enquêtes. In totaal werden 105 personen 
benaderd, waéUVcU1 er 100 hun medewerking verleenden. Bijna iedereen 
(91%) was bereid aan de proef mee te werken. Een percentage van 83% van 
de ondervraagden had een positieve houding ten aanzien van de proef. 
Van alle respondenten had 87% al iets over de proef gehoord, maar de 
kennis van de scheidingsregels was beperkt. Slechts 35,6% van de onder
vraagden wist dat ze hun huisvuil in 3 componenten moesten gaan schei
den, en dat ze daarvoor een mini-container en een KCA-box zouden krij-
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gen. Een percentage van 23% van de respondenten Vei:Wachtte dat het 
nieuwe huisvuilinzamelingssysteem lastig zou zijn. De belangrijkste 
redenen daarvoor waren: "meer werk"; "je bent anders gewend"; "je bent 
meer ruimte kwijt". Een percentage van 83% van de respondenten vond het 
scheiden van huishoudelijk afval nuttig tot zeer nuttig. Belangrijkste 
voordelen van de proef vond men: "beter voor het milieu"; "beperking 
van de hoeveelehid te storten afval"; "recycling". 

Ten behoeve van de Tl-meting werden op 9 december 1988, enkele weken na 
de start van de proef, 350 schriftelijke vragenlijsten verstuurd naar 
deelnemers aan de proef. De steekproef was getrokken aan de hand van 
een adressenlijst van de gemeente, zodanig dat er in vernouding in elke 
straat evenveel personen geënquêteerd werden. 
De respons bedroeg 50, 6%. 

De intentie tot scheidingsgedrag was hoog. Een percentage van 97, 1% 
van de respondenten zei zeker of waarschijnlijk aan de proef mee te 
zullen (blijven) werken. De attitude ten aanzien van de proef was erg 
positief. Een percentage van 93,1% stond positief of enigzins positief 
tegenover de proef. Een percentage van 92, 4% van de respondenten had 
een positieve attitude ten aanzien van het zelf scheiden van huisvuil. 

Veel respondenten (74,2%) beschouwen de milieuproblematiek als een 
groot probleem. Volgens 83, 6% van de respondenten is huisvuilscheiding 
even belangrijk of belangrijker dan andere maatregelen ter verbetering 
van het milieu. De kennis van het inzamelschema was redelijk goed. Een 
percentage van 90,1% was op de hoogte van het feit dat het corrposteer
bare afval in de oneven week wordt opgehaald, 80,8% wist dat het rest
afval wekelijks wordt opgehaald en 89% wist dat het KCA vier keer per 
jaar wordt ingezameld. 

Uit toetsing van de kennis van de scheidingsregels bleek dat in 26% van 
de gevallen de regels onjuist toegepast worden. (Hierbij moet in aan
merking worden genomen dat in de toets voomarnelijk niet-alledaagse 
onderdelen van het huisvuil waren opgenomen. ) 

De respondenten waren over het algemeen tevreden over de ophaal
frequenties van het huisvuil. Een percentage van 82, 4% vindt dat het 
corrposteerl>are afval vaak genoeg wordt opgehaald en 94, 6% vindt dat 
het niet-corrposteerbar afval vaak genoeg wordt opgehaald. Een per
centage van de respondenten, 83,9%, geeft de voorkeur aan het nieuwe 
inzamelsysteem met zakken, mini-container, en KCA-box boven het oude 
systeem. Een percentage van 61,8% zou liever in plaats van zakken ook 
voor het inzamelen van het niet-composteerbare afval een mini -container 
hebben. Een percentage van 90, 1% van de respondenten ziet voordelen in 
de proef. Als belangrijkste voordelen worden genoenrl: milieu, recyc
ling, verminderingen van de hoeveelheid te storten afval en de moge
lijkheid om jezelf milieubewust te gedragen. 
Van de respondenten ziet 17,1% nadelen in de proef. Als belangrijkste 
nadelen worden genoenrl: extra moeite en inspanning en verlies van 
ruimte. Echter; 81% geeft aan extra lichamelijke inspanning niet lastig 
te vinden, en 67,1% geeft aan ruimteverlies niet lastig te vinden. 

Belangrijkste infonnatiebron met betrekking tot de proef blijkt de 
gemeente te zijn (voor 35% van de respondenten) 29% noemt de krant en 
wijkbladen, en 25% de afvalkrant en afvalkalender als belangrijkste 
infonnatiebron). 
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Voor een uitgebreide bespreking van het sociaal-wetenschappelijk onder
zoek wordt VeiWezen naar het, omstreeks november 1989 uit te komen 
rapport "Sociaal-wetenschappelijk onderzoek rondom de huisvuil
scheidingsproei in America" (A.T.A.M. Nederstigt; Waste Management 
Prcx;Jramrna) • 
In dit rapport zal, naast nadere analyses van de Tl-meting, ook de T2-
meting (uitgevoerd in juni 1989) worden besproken. Tevens zullen in dat 
rapport cx:mclusies en aanbevelingen aan de orde komen. 
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HOOFDS'IUK 5. VOORLIOH'INGSACI'IVITEITEN 

In het kader van de proef gescheiden afvalinzameling in het kerkdorp 
Alnerica speelt de voorlichting een zeer belangrijke rol. Bij deze proef 
wordt namelijk gestreefd naar een gedragsverandering bij de deelnemers 
en dit lukt alleen wanneer ze dit geleerd wordt. Dit leren vindt voor 
een groot deel plaats via de voorlichting. De voorlichting zoals die in 
Alnerica verricht is valt uiteen in twee delen: schriftelijke voorlich
ting en mondelinge voorlichting en richt zich op de bewoners van het 
proefgebied. 

Doelgroep 
De voorlichting richt zich primair op de bewoners van America. Daar
naast is het natuurlijk mooi meegenomen als door algemene berichten in 
de pers, een groter milieubewustzijn bij de overige bewoners van Horst 
wordt bewerkstelligd en de proef bekendheid krijgt. 

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

1. De voorlichtingsavond 
Voor de bewoners van Alnerica is, voorafgaand aan de proef, een voor
lichtingsavond georganiseerd op 24 oktober. Deze was goed bezocht. 
Tijdens deze voorlichtingsavond werd het gemeentelijk beleid toe
gelicht door de wethouder van milieuzaken, het Waste Management 
Progrannna hield een inleiding en S'IC vertelde een en ander over de 
inzamelmethodiek. Daarnaast werd een videofilm over het provinciale 
milieubeleid in Noord-Brabant vertoond. Na de pauze was er gelegen
heid tot vragen stellen. Daarvan werd veelvuldig gebruik gemaakt. 

2. De telefonische klachtenlijn 
In al het schriftelijke voorlichtingsmateriaal wordt gewezen op de 
mogelijkheid om te bellen voor inlichtingen of klachten. Hierbij 
worden de telefoonnummers gegeven van de gemeente Horst, src en 
WMP. Klachten en vragen zijn bijna uitsluitend via het telefoon
nummer van de gemeente, en in de eerste twee maanden van de proef 
binnengekomen. ·De meeste telefoontjes gingen over het inruilen van 
de container voor een kleinere. Daarnaast waren er enkele vragen 
over wat bij welke fractie moet. OVerige klachten waren aanloop
problemen zoals "men komt zo vroeg de container legen", en adressen 
die vergeten zijn. Een kort overzicht van de klachten is opgenomen 
als bijlage 5. 

3. Open dag 
Tijdens de open dag, die op zaterdag 22 april gehouden is, is erg 
veel mondelinge infornatie verstrekt aan de bezoekers. In totaal 
hebben zo'n 300 mensen deze dag bezocht. Het doel van de open dag 
was om de deelnemers aan de proef (en andere geïnteresseerden) 
zoveel mogelijk achtergrondinfonnatie met betrekking tot de proef te 
verstrekken en de gelegenheid te bieden om met de organisatoren van 
de proef te praten. Tevens kon men een zak "Americaanse" compost 
mee naar huis nemen. Voor de kinderen was er een ballonnenwedstrijd 
georganiseerd. 
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Een belangrijk aspect bij deze rnorrlelinge voorlichting is dat er 
niet alleen veel infonnatie is overgedragen vanuit de organisatoren 
van de proef maar dat er vooral geprobeerd is om een dialoog op 
gang te brengen met de deelnemers aan de proef. 

Onder de schriftelijke voorlichting vallen de volgerrle orrlerdelen. De 
orrlerdelen 1 tjm 4 zijn opgenomen in bijlage 4. 

1. De afvalkrant 
2. Brieven aan de bewoners 
3. Berichten in 'De echo van Noord-Limburg' en 'Grens en Maas' 
4. Algemene berichten in de pers 
5. De kalerrler 

1. De afvalkrant 
Tot nu toe zijn er 2 afvalkranten gemaakt. De eerste is aan het 
begin van de proef verspreid en de tweede in april 1989. De afval
krant wordt gebruikt om algemene infonnatie aangaarrle de proef en 
achtergrorrlinfonnatie te verspreiden. De eerste krant was nog vrij 
algemeen van inhoud terwijl de tweede duidelijk meer infonna.tie over 
de proef in Alnerica bevatte. 

2. Brieven aan de bewoners 
De meest directe COI1U11Uilicatie en infonnatie-overdracht virrlt plaats 
door middel van brieven aan de bewoners. Deze brieven worden steeds 
orrlertekerxi door de burgemeester en wethouders van Horst. In de 
brieven worden de bewoners zeer persoonlijk aangesproken en wordt er 
op zeer directe wij ze een beroep op medewerking gedaan. Belangrijke 
infonnatie, zoals met betrekking tot de KCA-inzameling, wordt via 
de brieven bekerrl gemaakt. (In totaal zijn er tot nu toe 9 brieven 
verstuurd.) 

3. Berichten in 'De Echo van Noord-Limburg' en 'Grens en Maas' 
De gemeente Horst heeft de mogelijkheid om in deze bladen stukken te 
plaatsen. Deze stukken, die meestal infonnatief en algemeen van 
aard zijn, worden vaak gebruikt ter orrlersteuning van de brieven. 
Een verslag van de Open Dag zal bijvoorbeeld niet per brief worden 
romgestuurd maar door middel van een stukje in voornoenrle bladen 
bekerrl worden gemaakt. 

4. Algemene berichten in de pers 
Op de inhoud van deze berichten kan natuurlijk geen invloed worden 
uitgeoeferrl. Wel wordt dit enigzins gestuurd door van tijd tot tijd 
bij belangrijke evenementen persberichten te versturen. 

5. De kalerrler 
Aan het begin van het nieuwe jaar hebben de bewoners een kalerrler 
ontvangen waarop alle scheidingsregels en inzameldata staan. De 
kalerrlers kunnen de bewoners in de buurt van de container ophangen, 
zodat informatie over scheidingsregels en inzameldata altijd bij de 
hand is. 
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Verdere elementen bij de voorlichtingsactiviteiten 

Door wie 
De voorlichting wordt wordt voorbereid en deels uitgevoerd door het 
Waste Management Progranuna. Hiertoe wordt steeds, aan de hand van het 
draaiboek, op het juiste moment tekst aangeleverd aan de voorlichter 
van de Gemeente Horst die dan voor de verspreiding zorgt. Het kan 
voorkomen dat er onverwachte gebeurtenissen zijn die het noodzakelijk 
maken 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 appél 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. Deze terugkoppeling vindt op een aantal 
manieren plaats. Allereerst is er de visuele inspectie van de 
containers. Wanneer blijkt dat daarin een aantal stoffen voorkomt die 
er niet in thuis horen, dan wordt hierop via de voorlichting weer 
ingehaakt. Daarnaast is er de klachtenlijn. Via de telefoontjes die 
binnenkomen kan men constateren of er behoefte is aan meer informatie 
en of de voorlichting duidelijk of onduidelijk is geweest. Tijdens de 
Open Dag heeft ook een zeer duidelijke terugkoppeling plaatsgevonden. 
Ook is er nog het overleg met de wijkbewoners. Vertegenwoordigers van 
de dorpsraad van Alnerica en van de milieubeweging nemen deel aan het 
voortgangsoverleg, waarbij ze geluiden vanuit de deelnemers doorspelen 
aan de proefleiding en andersom. 

Het sociaal-wetenschappelijk onderzoek gaat daarnaast in op het effect 
van de voorlichting, waannee dit dus ook gezien kan worden als een 
allerlaatste terugkoppelrnogelijkheid. Het is echter beter om al in een 
eerder stadium in te spelen op de feed-back die men krijgt van de deel
nemers aan de proef. Een heel belangrijke doelgroep zijn daarnaast ook 
de schoolkinderen. Uitgangspunt hierbij is het feit dat men een goede 
houding ten opzichte van het milieu niet vroeg genoeg aan kan leren. 
Bovendien zijn het de kinderen van nu die over 15 à 20 jaar met het 
probleem van de afvalberg geconfronteerd gaan worden. Daarnaast kunnen 
de kinderen thuis meehelpen aan een goede afvalscheiding en, waar 
nodig, corrigerend optreden. De voorlichting aan de kinderen gebeurt 
niet door de projectleiding maar vindt plaats via het onden~ijzend 
personeel. In het begin van de proef hebben zij ook heel veel aandacht 
hieraan besteed en heeft men een groot project over de natuur en het 
milieu gehad. Bij allerlei acties, zoals de officiële start van de 
proef en de open dag, wordt ook steeds gebruik van de school gemaakt 
als locatie. 
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HOOFOO'IUK 6. VERSlAG VAN DE WERKZMMHEDEN 

6 .1. Inleiding 

De eerste initiatieven voor het starten van de gescheiden huisvuilin
zarnelingsproef te Alnerica dateren uit het voorjaar van 1988. 
Bij de organisatie en uitvoering van de proef waren o.a. betrokken de 
Gemeente Horst, Speciaal Transport Cotrans, het Waste Management Pro
grannna en de dorpsraad van America. 

In de volgezrle paragraaf wordt een chronologisch overzicht gegeven van 
de belangrijkste activiteiten die voor en tijdens de proef werden 
uitgevoerd. In het chronologisch overzicht worden naast de voo:rberei
dezrle overlegsituaties alleen de overlegsituaties met alle betrokkenen 
venneld (algemeen overleg). Bij deze vergaderingen zijn vertegenwoor
digers aanwezig van de Gemeente Horst, Speciaal Transport Cotrans, het 
Waste Management Progrannna, de dorpsraad van America, de Basisschool, 
de milieugroep Horst en soms van het Gewest Noord-Limburg enjof de 
Provincie. 

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

6.2. Orronoloqisch overzicht van de activiteiten 

17- 8-1988 
7- 9-1988 

17/21-10-1988 
24-10-1988 
24/25-10-1988 

2-11-1988 
2/ 4-11-1988 

9-11-1988 

19-11-1988 
9-12-1988 

13-12-1988 
10- 1-1989 

31- 1-1989 
15- 2-1989 

16- 2-1989 
8- 3-1989 

3- 4-1989 
4- 4-1989 

22- 4-1989 

Voorbereidezrl overleg (gemeentejSTCjWMP) 
Voorbereidezrl overleg (gemeentejSTCjWMP) 
TO-meting sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
le algemeen overleg 
Voorlichtingsavond voor de deelnemers 
Officiëel begin van de proef 
Uitreiking containers 
Gereedrnaking COI'lliX>Steringslocatie 
Vervolgde voorlichtingsactiviteiten 
leGFT-inzameling 
start compostering 
leKCA-inzameling 
Tl-meting sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
2e algemeen overleg 
le afzeving COI'lliX>St 
monstername 
3e algemeen overleg 
2e afzeving COI'lliX>St 
monstername 
2e KCA-inzameling 
3e afzeving COI'lliX>St 
monstername 
4e algemeen overleg 
4e afzeving compost 
monstername 
open dag (voorlichtingsdag) 
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HOOFOOIUK 7. VOORIDPIGE CDNCIDSIE NA 6 MAANDEN PROEFNEMING 

Na 6 maanden proefneming dienen de eerste conclusies zich aan. 

Uit het scx::iaal-wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het grootste deel 
van de bewoners uit de proefwijken enthousiast deelneemt aan de ge
scheiden huisvuilinzamelingsproef. En zo'n 90% ziet voordelen in het 
nieuwe inzamelingsmodel. 
De scheidingsregels werden goed uitgevoerd. Uit visuele inspecties is 
gebleken dat het ingezamelde GFT een hoge zuiverheid bezit. 
De kwaliteit van de corrp:>St voldoet aan de nonnering voor de periode 
1991/1995, maar het gehalte aan zware metalen is in vergelijking met 
soortgelijke proeven aan de hoge kant. In het vervolg van de proefne
ming zal hier nauwlettend aandacht aan worden besteed. 
De KCA-inzameling verloopt succesvol. Er worden zeer hoge hoeveelheden 
KCA ingezameld. 
Samenvattend kan men dan ook stellen dat de proefneming tot nu toe 
bijzonder succesvol verloopt. 
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OVERZICHI' DER BIJlAGEN 

Bijlage 1: 
Bijlage 2: 
Bijlage 3: 

Bijlage 4: 
Bijlage 5: 

GFT-inzameling America 
Ingezamelde hoeveelheid en samenstelling KCA 
Terrperatuw:verloop en beluchtingshoeveelheid tijdens de 
compostering 
Voorlichtingsmateriaal 
OVerzicht klachten 
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BLJIAGE 1: GFT-INZAMELING AMERICA 
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BIJlAGE 2: INGEZAMEIDE HOEVEEI.REID EN SAMENSTELLING KCA 

Oplosmiddelen halogeen
vrij (tinnerjwasbenzine/ 
olie) 
bestrijdingsmiddelen 
verfresten 
batterijen 
kwikresten 
zuren 
fotografiebaden 
(ontwikkelaar/fixeer) 
diversen 
totaal 

1e actie 19-11-1988 

130 kg 
50 kg 

444 kg 
29 kg 
6kg 

10 kg 
45 kg 

714 kg 
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2e actie 16-2-1989 

379 kg 
81 kg 

608 kg 
168 kg 

3kg 

39 kg 
162 kg 

1.440 kg 



BIJlAGE 3: TEMPERA'IUURVERIOOP EN BEIDCHTINGSHOEVEEIHEID TIJDENS DE 
cx:::MR:>STERIN 
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BIJlAGE 4: VOORLI<lfi'INGSMATERIAAL 
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Uw kenmerk 

Uw briefvan 

kenmerk 

Correspondentie adres Gemeentebestuur van Horst · Postbus 6005 · 5960 AA Horst 

Wilhelminaplein 6 ·Telefoon 04709 1441 ·Telex 58740 ·Postrekening 10 30 224 · Bankrekening Rabobank Horst 12.36.01.1 50 

GEMEENTE HORST 

A A N : 

ALLE INWONERS VAN AMERICA 

VERZONDEN- 50Kl rnaa 

Geachte bewoner, 

Onderwerp Gescheiden inzamelen huisboudelijk 
afval. 

Bijlage(n) 

Zoals u misschien al gehoord heeft (en ook in de krant heeft 
kunnen lezen) zal er in het kerkdorp Alnerica in de gemeente 
Horst vanaf begin november een proef gehouden worden met het 
gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval. 

Van u zal worden gevraagd om het huisvuil in drie aparte stromen 
te scheiden en die vervolgens apart aan te bieden. 
* De eerste stroom zal bestaan uit die onderdelen in het huis

vuil die composteerbaar zijn, zoals groente, fruit- en tuin
afval en etensresten. Het is de bedoeling dat u dit deponeert 
in de groene minicontainer welke binnenkort gratis aan u 
verstrekt zal worden. Deze groene containers zullen één keer 
per twee weken, in de Oneven week op woensdag worden ge
leegd. De eerste keer op woensdag 9 november a.s. 

* De tweede stroom bestaat uit vrijwel alles dat na deze eerste 
scheiding overblijft. U kunt dit normaal verzamelen in plastic 
vuilniszakken, die elke week op vrijdag opgehaald zullen 
worden. 

* De derde en kleinste stroom bestaat uit het klein chemisch 
afval (K.C.A.) zoals batterijen, verfresten, lege spuitbussen, 
enz. Hiervoor krijgt u nog een speciale K.C.A.-box met kinder
veilige sluiting. De inhoud van deze box zal 4 . maal per jaar 
via speciale akties ingezameld worden. Tegelijk met de groene 
minicontainer en de K.C.A.-box ontvangt u nog nadere infor~a
tie over wat in de groene container mag en wat onder 'kleil1 
chemisch afval' wordt verstaan~ 

Behandeld door D. Wij nands. 
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De proef wordt gehouden om te onderzoeken in hoeverre mensen 
bereid zijn om afval gescheiden aan te leveren. Dit is namelijk 
nodig om de afvalstroom in te dammen. Vandaar ook het thema 
'afvalscheiding bespaart bergen' . 

Het initiatief van deze proef komt in de eerste plaats van de 
huisvuilinzamelaar Speciaal Transport Cotrans uit Deurne. Zij 
hebben het plan gemaakt en zullen ook alle kosten dragen. Daar
naast staat natuurlijk ook het College van Burgemeester en Wet
houders van Horst volledig achter de proef. Tenslotte zal het 
Waste Management Programma, een samenwerkingsverband van de 
Technische Universiteit Eindhoven en van de Katholieke Universi
teit Brabant, de verantwoordelijkheid dragen voor het sociaal
wetenschappelijk onderzoek, composteringsproeven en voor-
lichtingscampagnes. r~ 

Met betrekking tot het sociaal-wetenschappelijk onderzoek nog 
even het volgende: gedurende de proef zal het Waste Management 
Programma enkele enquêtes houden onder de inwoners van America. 
Dit om na te gaan wat hun mening is over het scheiden van het 
huisvuil zoals dat gevraagd wordt tijdens de proef en over een 
aantal zaken die daarmee te maken hebben. Het is dan ook moge
lijk dat u in dit kader in de week van 24 t/m 28 oktober opge
beld wordt door iemand van het Waste Management Programma, die u 
dan kort enkele vragen over de proef zal stellen. De antwoorden 
op deze vragen zullen uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld 
worden. 

Wij hopen dat we van de inwoners van Alnerica veel medewerking 
zullen krijgen. U levert daarmee een belangrijke bijdrage aan 
het milieubehoud en zonder uw medewerking is de proef gedoemd te 
mislukken. We zijn ons bewust van het feit dat er, zeker in het 
begin, een extra inspanning van u gevraagd wordt, om het afval 
gescheiden aan te bieden. Maar als we Nederland leefbaar willen 
houden zullen we een oplossing moeten vinden voor het afval- -
probleem. Door mee te werken aan de proef kunt u daarbij helpen. 

Wij wensen u dan ook heel veel succes met deze proef! 

DW/MJ I 
Coll. :jli 

BU!WJ· G ESTER EN WETHOUDERS VAN HORST, 

d,h , burgemeester. 
drs B. Fasol. 

C Ä. ~ . J. ' :~i~=~a~~~tbuis. 
~ 
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GEMEENTE HORST 

Onderwerp Informatie-avond. 

Bijlage(n) 

18 OKT. 1988 

Geachte bewoner, 

Zoals wij in onze vorige brief al gemeld hebben zal binnenkort 
in het kerkdorp America in de gemeente Horst een proef van start 
gaan met het gescheiden inzamelen van huisvuil. In verband met 
deze proef zal er op maandag 24 oktober een voorlichtingsavond 
plaatsvinden. 

Deze voorlichtingsavond heeft als doel u zoveel mogelijk infor
matie te verstrekken over de proef met gescheiden huisvuil
inzameling. Uiteraard krijgt u tijdens deze avond d~ ~elegenheid 
om vragen te stellen over de proef en suggesties te geven met 
betrekking tot de praktijk. 

De avond zal plaatsvinden op de basisschool "De Wouter", en zal 
duren van 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur. 

Tijdens deze voorlichtingsavond zal gesproken worden 
voerders van de gemeente Horst, Speciaal Transport 
het Waste Management Programma. Ook zal er deze 
lichtingsmateriaal uitgereikt worden. U wordt van 
nodigd deze avond bij te wonen. 

D. Wijnands. 
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Indien u verhinderd bent op de voorlichtingsavond aanwezig te 
zijn maar toch nog vragen heeft dan kunt u kontakt opnemen met: 
- de gemeente Horst, 
- Speciaal Transport Cotrans, de heer Berg, tel. 04930-16880. 

In de hoop u op 24 oktober te mogen begroeten, 

Hoogachtend, 

DW/MJ 
Coll.: 

BUIJ/JR/1NEESf/uv\TER EN WETH.OUDERS VAN HORST, 

, burgemeester. 
drs B. Fasol. 

~~- 1 1 secretaris. c== ~~ ,_ '. B.A.M. Oolthuis. 

~ 
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A A N : 

Geadresseerde 

Onderwerp 

Bijlage(n) 

; .2 .. 8. 0 KT. 198& 

GEMEENTE HORST 

Start proef gescheiden afvalinzame
ling America. 

Afvalkrant. 

Op woensdag 2 november zal ing. E.M. Mastenbroek, gedeputeerde 
voor milieuzaken in de provincie Limburg, het startsein geven 
voor de proef gescheiden afvalinzameling in het Horster kerkdorp 
America. Een en ander zal plaatsvinden in basisschool De Wouter, 
Gerard Smuldersstraat 1 te America. 

Het programma ziet er als volgt uit: 
12.00 uur: aankomst genodigden en welkomstwoord door wethouder 

G.H.M. Driessen van Horst 
12.15 uur: uitreiking prij zen tekenwedstrijd aan leerlingen 

basisschool De Wouter door wethouder G.H.M. Driessen 
12.30 uur: koffie en broodjes 
13.00 uur: toespraak deputé ing. E.M. Mastenbroek gevolgd door 

uitreiking eerste container voor composteerbaar afval 
13.30 uur: toelichting op uitvoering proefprojekt door dhr. F.P. 

Boers van Speciaal Transport eetrans B.V. 
13.45 uur: toelichting op begeleiding proefprojekt door dhr. 

drs. P. Gerlach van Waste Management Programma 
14.00 uur: afsluitend woord door wethouder G.H.M. Driessen 
14.15 uur: einde bijeenkomst. 

Mede namens de initiatiefnemers van het proefprojekt, Speciaal 
Transport Cotrans B.V. nodigen wij u uit bij deze gelegenheid 
aánwezig te zijn. In bijgevoegde speciale afvalkrant treft u 
nadere informatie aan over het proefprojekt. 

DW/MJ w 
Coll.: 
D. Wijnands. c 
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Aan de bewoners van AJrerica. 

OOOetwerp: 
start proef gescheiden 
huisvuilinzamel in; Airerica. 

Geachte bewoner 1 

GEMEENTE HORST 

Hamtl l rxNember 1999. 

Reeds eerder bericntten wij u eNer de proef met qesdleiden huisvuilin
zamelirg in America. Met het aan u 011e.t'haniigen van de groene mini-<X:ll'l
tainar voor het organische afval en de minibox voor het klein dlemisch 
afval is deze proef nu echt begonnen. 
NU han;Jt het welslagen van de proef at van uw inzet. wat wij u vragen 
an te doen kunt u lezen in de Afval.krant die u net het materiaal voor 
de pr0et heeft ontvëm1en en in de speciale !<CA-folder. Voor alle clUide
lijkheid sdlatsen wij hierorder nog eens precies wat de bedoelirq is: 

In de groene lnini -oontainer kcmt alle afval dAt cmposteerbaar is, 
zoals qroente-, fruit- en tuinafval en etensresten. overigens 
treft u aan de binnenkant van de deksel van de ocntainer een 
sticker aan wa.a.rq> staat aarqegeven wat er in mag. 
oaze container zet u voor het eerst Witen voor atvalaanbiedi.rç 
qJ 9 november a.s. ; daarna is er een tweewakelijkse inzamBJ.ing. 
Alles wat niet in de gtOEUIIB mini -oontainer DW:J I lwnt u in de 
gebruikelijke plastic huisvuilzak doen (~~et uitzonder.irq van het 
~-~ia hieronder). 
De huisvuilzakke.t blijft u wekelijks cp vrijdagen aanbieden. 
~t u aan schadelijke probl~toffen (zoals bestrijdi.njr8mickküen, 
cu1é batterijen, lege splithlssen e.d.) wilt weggooien lamt u in 
de 5pe0iale mini -box deponeren, die eenmMl per kwartaal opgehaald 
zal. womem daarnaast kunt u het q) de wkelijkse markt aanleve-
ren. 
Oe eerste KCA-inzamelinq vimt plaats c:p 19 oovembar a.s. 

Als u twijfelt CNer bepaald afval, aarzelt u dan niet an een van de 
speciale telefOOllrl\JJIIOOt' te bellen, die tOt uw beschi.Jc1dnq st.aam de 
J"1UUJJn8rS staan vetm:tld in de Arvalkrant. Bedenkt u echter wel dat het de 
bedoelin;J van de proef is au zo goed m::qelijk mtp:sl te maken, zcxmt 
bij twijfel de plastic zak de voorkau:' verdient. 

Gaarne wensen wij u een suooesvol varlcperde proefnamirq toa. Wij 
danken u bij voorbaat voor uw nedewerki.rç 1 . die voorts van bel.an;J is cm 
gegevens te varkrijgen voor beslissirçen ten aanzien van m:qel.ijke 
uithrei~ van deze huisvuilproef. 
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GEMEENTE HORST 

A A N : 

De inwoners van America 

Onderwerp 

Bijlage(n) 

Geachte bewoner, 

De proef met gescheiden huisvuilinzameling is woensdag, 2 novem
ber officieel van start gegaan. De Limburgse gedëputeerde van 
milieuzaken, de heer Mastenbroek, heeft het startsein gegeven 
door het uitreiken van de eerste container voor composteerbaar 
afval. 

De eerste inzameling van het composteerbaar afval zal plaats
vinden op woensdag 9 november. 

Op zaterdag 19 november aanstaande zal voor de eerste maal het 
klein chemisch afval ingezameld worden. Op die dag zal er in 
America een auto rondrijden waar u het chemisch afval aan kwijt 
kunt. U mag de binnenemmer van de K.C.A.-box niet aan pde straat 
zetten. We verzoeken u de binnenemmer persoonlijk bij de ophaal
wagen te overhandigen. De auto zal volgens bijgevoegd schema 
door America rijden en telkens 25 minuten stilstaan. 

Wat u allemaal in de box kwijt kunt staat precies beschreven in 
de folder "Klein Chemisch Afval" die u al ontvangen heeft. 
Tenslotte nog de volgende tips: let u erop dat het afval ~ 
afgesloten in de box komt. Bij voorkeur in de originele verpak
king, maar een lege_ fles of jampotje voldoen ook prima. Als u 
daar dan een etiketje met de inhoudsvermelding op zou kunnen 
plakken, vergemakkelijkt dit het inzamelen in grote mate (waar
door dus de kosten gereduceerd kunnen worden). 

D. Wijnands. 
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Het afsluiten van het afval in een apart potje of flesje voor
komt dat de verschillende chemische stoffen met elkaar zullen 
gaan reageren. 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over de proef met ge
scheiden huisvuilinzameling, belt u dan gerust naar de gemeente 
Horst, de heer Sommerdijk (04709-1441) of naar Speciaal 
Transport Cotrans, de heer Berg (04930-16880). 

Wij wensen u veel succes met het verdere verloop van deze proef. 

DW/MJ f_ "'""' 

Coll.: ~ 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HORST, 
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GEMEENTE HORST 
A A N : 

GEADRESSEERDE. 

Gescheiden inzamelen huisvuil. 
Onderwerp 

Bijlage(n) 

3 januari 1989. 

VERZONOEN 0 ~ 'AN 19 
Geachte bewon~~' · 89 

Sinds enige tijd bent u bezig met het scheiden van .uw afval in 
een composteerbaar gedeelte en een restfraktie. Omdat wij be
loofd hebben u over het verloop van de proef op de hoogte te 
houden volgen hier eerst wat resultaten. 

Om te beginnen is de proefleiding zéér tevreden over het verloop 
van de proef. Het blijkt dat vrijwel iedereen meewerkt aan de 
proef en dat er een kwalitatief goede compost geproduceerd zal 
kunnen worden. 

We willen u er ook nog wel even op WlJZen dat u glas beter naar 
de glasbak kunt brengen, en dat u oud papier en textiel aan in
zamelaars mee kunt geven. Wanneer u deze zaken in de plastic 
vuilniszak doet, gaan ze voor hergebruik immers definitief ver
loren. 

Op zaterdag 19 november is de eerste inzamelingsaktie voor klein 
chemisch afval in het kader van de huisvuilscheidingsproet ge
houden. Tijdens deze aktie is in totaal maar liefst 714 kg klein 
chemisch afval ingezameld! Een resultaat om trots op te zijn. 
Het grootste gedeelte van het ingezamelde K.C.A. bestond uit 
verfresten (444 kg) en oplosmiddelen (130 kg). Verder werden 50 
kg bestrijdingsmiddelen, 29 kg batterijen, 10 kg fotochemica
liën, 6 kg kwikresten en 45 kg diverse soorten K.C.A. inge
zameld. 

D. Wijnands. 
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GEMEENTE HORST 

16 Inzamelingspunten klein chemisch afval 

1 . Zwarte Plakweg 9.00 uur 

2. Pastoor Jeukenstraat 9. 1 5 uur 

3. Wouterstraat 9.30 uur 

4 . Gerard Smuldersstraat 9.45 uur 

5. Zouavenstraat 1 0. 00 uur 

6. Kerkbosweg 1 0. 1 5 uur 

7. Gerard Smuldersstraat 10.30 uur 

8. Ericaplein 10.45 uur 

9. Pastoor Janssenstraat 1 1 • 0 0 uur 

1 0. Diepekuilenstraat 11. 1 5 uur 

1 1 . Ceaciliahof 1 1 . 3 0 uur 

1 2. Munckhofplein 11 . 4 5 uur 

1 3 • Deenssenstraat 12.00 uur 

1 4. Schiksedijk 1 2. 1 5 uur 

1 5. Schiksedijk 1 2. 30 uur 

1 6. Nusseleinstraat 12.45 uur 

35 
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Uit de resultaten blijkt dat veel mensen gebruik maken van de 
K.C.A.-box en dat deze dus kennelijk in een grote behoefte voor
ziet. We: hopen dan ook dat u ook in de toekomst uw chemisch 
huishoudelijk afval blijft scheiden, zodat er zo min mogelijk 
schadelijke stoffen in ons milieu terechtkomen. 

Mocht u nog vragen hebben omtrent de proef met gescheiden huis
vui !inzameling, twijfelt u dan niet om een van de onderstaande 
telefoonnummers te bellen: 
- gemeente Horst, dhr. Sommerdijk, 04709-1441 
- Speciaal Tranport Cotrans, dhr. Berg, 04930-16880. 

Hoogachtend. 

BU~EMEESTER EN WETHOUDERS VAN HORST, 

iJJJ(f4 
- ~-J 
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GEMEENTE HORST 
A A N : 

GEADRESSEERDE. 

Onderwerp Gescheiden huisvuilinzameling. 

Bijlage(n) 

8 maart 1989. 

In verband met de gescheiden huisvuilinzameling wordt aan u de 
mogelijkheid geboden om de groene container voor het composteer
bare afval te laten reinigen. Het gaat hier, bij wij ze van een 
proef, om een eenmalige reiniging. - Deze reiniging geschiedt ge
heel gratis, er zijn voor u geen kosten aan verbonden! 

De groene container zal gereinigd worden op 15 maart a.s. U moet 
de groene container die dag dan wel buiten laten staan! 

Hopende u hiermede van dienst te zijn tekent. 

Hoogachtend. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HORST, 

DW/MJ -~ ,_l 
Co 11 . : fJ1../ 
D. Wijnands. 

I 

fjjj~ 
I 

l 
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A A N 

Geadresseerde 

18 APR. 1989 

;- l 

Onderwerp 

Bijlage(n) 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

GEMEENTE HORST 

Open dag gescheiden huisvuil
inzameling 

Zoals u misschien in de pers heeft gelezen wordt er op zaterdag 
22 apr i 1 aanstaande een Open Dag gehouden in het kader van de 
proef met gescheiden huisvuilinzameling. Deze Open Dag zal 
plaatsvinden in en om de basisschool "De Wouter", Gerard Smul
dersstraat 1 in America en duurt van 11.00 tot 15.00 uur. 

U wordt van harte uitgenodigd aan deze dag deel te nemen. 

Wat kunt u op deze dag zoal verwachten? Allereerst zal wethouder 
Driessen om 11. 00 uur de dag openen met een welkomstwoordje. 
Daarnaast kunt u volop achtergrondinformatie over allerlei as
pecten van de proef verkrijgen. Daartoe zullen informatiestands 
worden ingericht door onder andere de Gemeente Horst, de Milieu
groep Horst, Speciaal Transport Cotrans en het Waste Management 
Prograrruna. 

Verder kunt u de inzamelwagen voor Klein Chemisch Afval bezich
tigen en kunt u de verschillende fasen in de ontwikkeling van 
organisch huisvuil tot compost zien. 

Tenslotte zullen de kinderen van de basisschool een expositie 
over ~e huisvuilscheidingsproef inrichten. 

D. Wijnands 
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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 22 april, tus
sen 11.00 en 15.00 uur, op basisschool "De Wouter". 

DW/IH 
Coll.: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HORST, 

j 11\ (} j 1\ , burgemeester. 
f!.JJJ V\..1\.1 \ drs B. Fasol. 

-- ~\ 
1

, .I 

1 
, secretaris. 

( .. -~ ~ . B.A.M. Oolthuis. 
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Deze Afvalkrant Is een uitgave van 

Gescheiden 
afvalinzamel 

'rimeur voor 
Am erica 
In Nederland. en daarbuiten. is in
middels al de nodige ervaring opge
daan met het gescheiden inzame
len van soorten afval. Daarbij zijn al 
diverse systemen in praktijk ge
bracht. 
De proef in America is er speciaal op 
gericht om te onderzoeken of een 
combinatie mogelijk is tussen de tot 
nu toe gebruikelijke inzameling via 
ae plastic zakken en daarnaast 
nieuw aan te leveren groene contai
ners. Voor deze wijze van geschei
den inzamelen is gekozen om te be
zien of het de deelname aan de 
proef van de bewoners beïnvloedt 
indien aangesloten en voortge
bouwd wordt op de al aanwezige in
zamelmethode. Verder wordt met
een onderzocht wat de effecten zijn 
als het afval niet meer allemaal we
kelijks wordt opgehaald maar als 
per week slechts één soort afval 
wordt ingezameld. Ook wordt hier
bij bekeken wat met deze methode 
de gevolgen zijn voor de inzamel
k~""~sten. Daarnaast zal per huishou-

een K.C.A.-bc.x worden gele
'~· d voor het veilig bewaren en aan
bieden van schaàelijke stoffen en 
probleemstoffen (batterijen. oliën. 
vetten. chemicaliën). 
De huisvuilinzamelingsproei in 
America zat er dus uit bestaan dat 

~ 

1. in de groene mini-container, 
van 240 liter, het composteer
bare huisvuil te deponeren. Dit is 
het zogenaamde organische 
materiaal. Hierbij valt te denken 
aan groente-. fruit- en tuinafval 
en andere soortgelijke materia
len; 

2. al het overige afval (echter zon
der de schadelijke of probleem
stoffen) gewoon. zoals nu al. In 
de plastic zak te doen; 

3. de schadelijke of probleemstof
fen op te slaan in de apart aan
geleverde K.C.A.-box. 

De bewoners wordt tevoren een ka
lender verstrekt waarop de soorten 
afval, die men moet scheiden, ver
meld zijn met een jaaroverzicht van 

· de · ophaalfrequenties. Bovendien 
· zit er een sticker op de binnenkant 

van de containerdeksels waarop 
precies staat aangegeven welk af

' val in de betreffende container ge-
. deponeerd moet worden. Daar
. naast krijgt men nog een aparte lol
! der betreffende de probleemstof
. fen. Tot slot geeft ook deze krant 
. alle informatie over de te scheiden 

afvalstromen. 
: De proef kan overigens, afhankelijk 
· van de resultaten en de ervaringen. 
: gedurende het geplande verloop 
; van een jaar op één of meer onder
: delen worden bijgesteld. De bewo-

ners zullen steeds tijdig bericht krij
: gen over de bevindingen en over 
: mogelijke wijzigingen. 

Steun van het 
gemeente
bestuur 
De dorpsraad van America en het 
gemeentebestuur van Horst zijn van 
mening. dat het de moeite waard is 
om deze proef nu te doen. Allereerst 
is tot nu toe goede ervaring opge
daan met proeven op dit gebied in 

. andere delen van het land. Verder is 
in America bekend dat de bereid-

. heid van de inwonèrs tot het leveren 
van bijdragen aan het milieubehoud 
groot is. Veel inwoners doen name
lijk nu al trouw hun lege flessen in de 
bekende glasbak, leveren hun oud 
papier aan verenigingen en oud tex
tiel aan inzamelaars van deze goe
deren. En dit loopt gewoon door ge
durende deze proef. Tot slot is ge
scheiden inzamelen van afval ook 

Speciaal Transport Colrans te Deurne. 

i volgens het provinciale en landelijke / wijze te scheiden. Door onderzoe
beleid van de overheid de richting ken zal worden nagegaan of dit leidt 
waarin we met de afvalverwijdering tot het juist hanteren van de schei
in Nederland zullen gaan. dingsvoorschriften. Van daaruit zal 
Dit alles heeft het gemeentebestuur naar de bewoners worden gemeld 
ertoe gebracht om nu ook in Ame- wat de resultaten zijn en hoe de 
rica dit beleid ten aanzien van ge- composteringsproeven verlopen. 
scheiden inzameling in principe te . Verder zal er een gemeentelijke in
gaan doorvoeren. Oe start zal ge- ~ formatie- en (voor zover nodig) een 
beuren via een klein experiment en telefonische klachtenlijn worden 
alleen nog bij afval uit particuliere geopend. Ook op de basisschool in 
huishoudens. Als deze proef staagt America zal in de lessen aandacht 
zal de proef worden opgeschaald worden besteed aan de proef. de 
voor heel Horst en ook naar de re- scheidingsregels en aan de daar-

' gio. mee beoogde milieu-effecten. 

Begeleiding bij 
de proef 

I Kosten 
Deelname aan de gescheiden huis
vuilproef in America kost niets ex

Hoewel de proef alleen zinvol kan tra's voor de bewoners. Alle kosten 
zijn als de bewoners uit de wijk voor de hele proef, dus alle mens-

I meewerken en blijven meewerken, kracht en alle materiaal inclusief 
is er toch een grote groep mensen containers, worden betaald door 

i buiten de wijk betrokken bij een ! Speciaal Transport Cotrans. 
' goed verloop. Allereerst is natuurlijk i 
i deinzamelaarvanhetafvalindege-~ d k" 
; meente, STC- Speciaal Transport Me ewer Jng 
: Catrans urt Deume. nauw bij het ex-
' periment betrokken. Dan zijn er ver- i beWOnerS 
I der de mensen van de gemeente en I 
· het gemeentebestuur. Ook zullen Van de bewoners wordt een kleine, 

studenten en onderzoekers van de . maar eenvoudige. eiqen inspanninQ 
beide Brabantse universiteiten het gevraagd. Zij worden op dit gebied 
project begeleiden, onderzoek ver- een beetje de pioniers voor heel 
richten en de composteringsproe- Horst. Maar zij leveren wel een gra
ven opzetten. Al die personen en in- te. belangrijke bijdrage aan het ver
stanties zijn bij het verloop van de antwoord hergebruik van afval, tot 
proef betrokken om de bewoners te behoud en verbetering van het mi
volgen maar vooral om ze te stimu- lieu, ons aller milieu en dat van onze 
leren. kinderen. 
De bewoners van America zullen bij Dat is dan ook de reden dat het ge
de proef met de huisvuilscheiding meentebastuur om medewerking 
de nodige steun krijgen. Zo zal hen vraagt. Hel rekent op de bewoners 
de nodige informatie en instructie van de wijk voor een succesvol ver
worden gegeven om op de juiste loop van de proef. 

Waarom is het goed 
om afval al aan de 
bron te scheiden? 
I Het spreekt natuurlijk voor zich dat nisch materiaal zal dit niet meer ge
l gescheiden inzameling van afval stort hoeven te worden, omdat het 
: niet plaatsvindt omdat de 1nzame- door compostenng beschikbaar 

laar van hel huisvuil drt zo leuk vindt. komt voor hergebruik. Zo ontstaat 
Dat gebeurt omdat aan gescheiden bovendien een product van goede 
huisvuilinzameling voordelen ver- kwaliteit. De hiermee ontstane 
bonden zijn. Daarvan zijn de be- compost kan gebruikt worden als 
langrijkste effecten dat per saldo bodemverbeteraar in plantsoenen 
minder afval in en op de bodem ge- en tuinen. In de tweede plaats is het 
stort behoeft te worden. Dat is gun- zo dal we op deze wijze verspilling 
stig voor ons. de burgers, en voor van grondstoffen tegengaan en her-
het milieu. gebruik bevorderen. 

Wij produceren met z'n allen een 
geweldige hoeveelheid afval, afval 
dat tot nu toe geheel gestort wordt 
op de vuilnisbelt. Behalve dat dil 
veel bodemruimte in beslag neemt 
brengt storten risico's met zich mee 
van verontreiniging van de bodem 
en van het grondwater. Ook kan 
overlast ontstaan voor de omwo
nenden. 
Door nu het afval gescheiden in te 
zamelen 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 
het apart aanleveren van het orga-

Door opslag op en in de grond gaan 
veel opnieuw te gebruiken materia
len en grondstoffen verloren. En dat 
is jammer in een tijd van groeiende 
schaarste. In toenemende mate _is 
het besef ontstaan dat het veeleer 
aanbeveling verdient om ons afval 
nuttig te gebruiken, om al het bruik
bare eruit te halen en te benutten. 
Door gescheiden huisvuil in te za
melen kan ·worden onderzocht of 
en, zo ja, hoe de niet compOsteer
bare of restfractie, o.m. via naschei
ding, opnieuw te gebruiken be
standdelen beval, dan wel op an
dere manieren nuttige opbrengsten 
kan opleveren. Bij dit laatste kan ge
dacht worden aan verantwoorde 
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Het belang 
van scheiding op 
probleemstoffen 
In het (huishoudelitk) afval komen 
stoffen voor die extra schadelijk zijn 
•t::~ :- ~~~ :-;: i ! i~ l l ~:-: ~:::! !eiCen te~ pr-:-
blemen voor de bodem of tot geva
ren voor ons drinkwater. Deze stof
fen worden aangeduid met schade
lijke of probleemstoffen. 
Hoewel de probleemstoffen minder 
dan 1 % van het gewicht van ons 
huisvuil uitmaken is apart houden 
toch van groot belang. Wanneer 
ceze stoffen in het composteerbare 
deel terechtkomen brengen ze een 
verontreiniging. o.m. door zware 
metalen ~ood. zink, cadmium e.d.), 
teweeg. die vrijwel niet meer hP.r· 

/ ' . 

stelbaar is. Oe compost krijgt daar
mee een slechte kwaliteit en kan bij 
gc!):-e:k de ;:-c~:j ·:~:-::!~!:-c!~~;c~ ~~ 

schadelijk zijn voor de geteelde ge
wassen. En dus voor ons consu· 
men ten. Wanneer de probleemslof
fen in de droge of restfractie te
rechtkomen, leiden ze straks bij de 
verbranding tot verontreiniging en · 
problemen. 
Deze aspecten maken dat het de : 
moeite waard is om de probleem- [ 
stoffen gescheiden in te zamelen. j 

Deze stoffen kunt u in de aparte i 
K.C.A.-box voor langere tijd verant
woord en veilig opslaan. 

De inzamel- frequentie 
en data voor de 
gescheiden 
huisvuildelen 

De frequentie van het huisvuilinza- : 
melen blijft gewoon wekelijks. In de 
oneven week wordt de groene con
tainer opgehaald met de compos
teerbare restonderdelen uit het af
val, en elke vrijdag de restfractie in 
de plastic zak. 

De probleemstoffen zullen. per ac
tie, tevoren aangekondigd in "De 
Echo van Noord-Limburg" en in 
"Grens en Maas" worden ingeza
meld, met een frequentie van 3 maal 
per jaar. Dit zal zoveel mogelijk ge
beuren tegelijk met plaatselijke of 
landelijke acties voor de inzameling 
van b.v. medicijnen. batterijen en : 

dergelijke. Men dient dan de binne
nemmertjes van de K.C.A.-box in te 
leveren bij de inzamelaar. 

De inzamelactie van de probleem- , 
stoffen zal in 1988 plaatsvinden op : 
zaterdag 19 november. 

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. 

De-hoeveelheid--en de samenstelling 
van ons huishoudelijk afval 
Eén van de taken die de gemeente , 
heeft is om te zorgen voor een ver
antwoorde behandeling van het af
val dat de eigen bewoners- particu
lieren en bedrijven - produceren. 
In onze regio gebeurt dit samen met 
16 gemeenten. op het regionale af
valterrein ZuringspeeL Op het re
gionale stortterrein wordt zo jaar
lijks 350.000 m3 afval gestort. Het 
zal voor iedereen duidelijk zijn dat 
dit zo niet door kan gaan. Op de eer- ' 
ste plaats is ons land te dicht be
volkt om steeds meer grote terrei
nen voor vuilstort te kunnen vinden. 
Belangrijker nog is dat. ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen. het zo op 
de bodem brengen van grote hoe
veelheden afval niet bevorderlijk is 
voor het milieu. Er dient dus naar al
ternatieven gezocht te worden en : 
die zijn er ook. · 

Een belangrijke stap in de goede 
richting kan gezet worden door er , 
voor te zorgen dat de hoeveelheid 
afval afneemt. 
Dit kan op verschillende manieren : 
gebeuren. ~ 
Ten dele gebeurt drt al. U kent allen ' 

de glasbakken en de papierophaal
activiteiten. 

Een volgende stap is het thuis ver
der scheiden van afval. dat voor 
hergebruik in de een of andere vorm 
geschikt gemaakt kan worden. van 
het overige afval. Daarnaast zouden 
zogenaamde probleemstoffen. dit 
zijn stoffen die extra gevaarlijk zijn 
voor bodem en water. apart behan
deld moeten worden. 

De proef die nu van start gaat. en in 
principe één jaar gaat duren. past 
volledig in het gemeentelijk beleids
plan en wordt daarom van harte on
dersteund door het gemeentebe
stuur en naar wij aannemen ook 
door de bevolking. 
Een succesvolle proef krijgt onge
twijfeld een vervolg op grotere 
schaal. waardoor een belangrijke 
bijdrage geleverd wordt aan het , 
leefmilieu op langere termijn. ook in 1 

America. i 

Een belangrijk deel van al het afval j 
dat jaarlijks in Nederland wordt ge- · 
produceerd is afkomstig van huis- : 

houdens. Dit afval bestaat uit huis
houdelijke afvalstoffen en grof huis
vuil. De scheiding tussen beide is 
echter vaag . ln het dagelijks spraak
gebruik worden de huishoudelijke 
afvalstoffen die in aanmerking ko
men om huis-aan-huis te worden 
ingezameld als huisvuil betiteld. 
Globaal is het Nederlandse huisvuil 
{in gewichtspercentages) als volgt 
samengesteld: 
·groente-. fruit· en 

tuinafval 
- papier. karton 
- kunslstoHen. plastics 
- glas 
4 ijzer 
-textiel, lompen en touw 
-brood 
-beenderen. dierlijk afval 
- stenen. aardewerk 
-hout 
- non-ferrometalen {koper. 

brons. nikkel. 
chroom e.d.) 

-leder. rubber. linoleum 
- bijzonder afval. 

probleemstoffen 
-tapijten. matten 

d 
42 

48.4% 
24,6% 

7,5% 
6,7% 
2.5% 
2,4% 
2.0% 
1.7% 
1,2% 
0.7% 

0,6% 
0.6% 

0,6% 
0.5% 

Zoals men uit deze opsomming kan 
zien is het totale composteerbare 
deel van het huishoudelijk afval zo'n 
50%. 

Probleemstoffen 1 % 
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ar: ~t., .;r:; ie op\~,ekken. É:!l eek !al"\g& 
.:: -=z~ ·:,eg-en L<:an de t"!oeveeihe:.: te 
s~ ·.,rten afval verder af~emen . Overi· 
gens zal b1nnen de proef in Amenca 
geen e1gen onderzoek op dit gebied 
worden gedaan. Wel zal worden be
keken of aangesloten kan worden 
met elders al lopend onderzoek 
voor deze categorie. Voor eigen on
derzoek is de hoeveelheid afval van 
deze soort in America ook te klein. 

Wat gebeurt er 
met het geschei
den afval? 
Het composteerbare afval gaat naar 
een aparte proeflocatie in M1erlo. 
Daar zal met dit afval uit America 
een speciale. kleine proetnem1ng 
plaatsvinden waarbij bekeken 
wordt of via het scheiden van huis
vuil in aparte fracties goede com-

post kan worden verlkregen. 
Het niet composteerbare deel 
wordt. zoals nu al het geval is, nor
maal afgevoerd en gestort . 
De schadelijke en probleemstoffen, 
zullen apart worden verwerkt door 
Speciaal Transport Cotrans. vol
gens de landelijke richtlijnen voor 
de verwerking van klein chemisch 
afval. 

Gescheiden huisvuil
inzameling in de praktijk 
Van u als bewoners, deelnemers 
aan de proef met afvalscheiding 
aan de bron. wordt toch nogal wat 
gevraagd. Dat komt neer op het iets 
aanpassen van uw gewoonte of ge
drag bij afvalverwijdering. Kon tot 
nu toe alles opgeborgen worden in 
de bekende plastic zak, nu moet u 
uw aandacht en uw afval verdelen 
over drie onderdelen. de container. 
de plastic zak en de K.C.A.-box. 
Wat u gevraagd wordt te doen bij 
deze proef is echter niet moailijk. 
maar vereist wel enige discipline 
van uw kant. om het goed te doen. 
Zowel bij de scheiding van uw huis
vuil als bij het aanbieden van dat 
deel dat in de betreflende week aan 
de beurt is. De moeitè en die in
spanning wordt daarbij beloond: u 
levert daanmee een eigen. kleine 
maar belangrijke bijdrage aan het 
behoud van ons milieu en van 
grondstoffen. 

Nu geldt ook hier. bij zo'n schei
dingsproef, dat alle begin min of 
meer moeilijk is. Maar u kunt u goed 

. voorbereiden: 
! - zoek een goed bereikbare plaats 
l voor de container en de plastic 
: zak· 
i - hang de scheidingsregels goed 
I in het oogvallend op en lees ze 
\ door; 
j - lees de sticker in de deksel van 
! de container als u er iets in gooit . 

I 

I 
Het van u verlangde scheidingsge-
drag. dat zult u al vlug merken, 
wordt heel snel een vanzelfspre
kende gewoonte. 

!soepele 
deelname 
Deelname betekent niet dat u alles 
heel krampachtig moet gaan schei
den of foutjes via heel veel moeite 

moet gaan herstellen. De bedoeling 
is wel om de proef met z'n allen zo 
goed mogelijk uit te voeren, zodat 
we goed verwenkbare restmateria
len krijgen. Elders in deze krant 
staat echter wel aangegeven wat de 
effecten zijn van verkeerd toege
paste scheidingsregels. 

Zoals gezegd, u hoeft niet echt 
moeilijk te doen bij de scheiding. Bij 
twijfel over een of andere afvalsoort 
is er een eenvoudige oplossing: u 
doet het in de plastic zak. Dat geldt 
ook voor allerlei uit meerdere on
derdelen samengestelde materia
len, zoals b.v. papier met kunststof 
of aluminiumcoatings, frituurvet. 
verband, glas met restinhoud, vet
vrij papier en parafine-karton. etc. 
Omgekeerd is het ook niet zo erg 
om papier soms in kleine hoeveel
heden (u kunt b.v. rustig schillen in 
een krant verpakken) bij het com
posteerbare deel te doen. 

We vatten nog eens samen wat van 
u gevraagd wordt. Dat is: 
- dat u liefst enthousiast en echt bij 

het milieubehoud betrokken 
meedoet aan deze proef; 

- dat u de scheidingsregels zo 
goed mogelijk toepast; 

' - dat u bij vragen en problemen 
over de proef contact opneemt 
met de gemeente; 

, - dat u opmerkingen en bezwaren 
· over de proef kenbaar maakt; 
!- dat u begrip heeft voor onver
. hoopte aanloopprobleempjes. 

; Wat kunt u van de leiding van deze 
' proef verwachten? 
· t. de inspanning en de bereidheid 

om de proef zo goed mogelijk te 
laten slagen: 

2. een open oor voor uw klachten 
en opmerlkingen: 

3. de bereidheid om zo nOdig de 
proef bij te stellen; 

, 4. informatie gedurende de gehele 
looptijd omtrent de deelname en 
de resultaten. 

Voor informatie, suggesties, op
merkingen, vragen, klachten en 
mededelingen kunt u terecht bij de 
volgende instanties en personen: 

- Afval- informatielijn Gemeente 
Horst: 04709-1441 
Dhr. J. Sommerdijk 

- Speciaal Transport Colrans b.v. 
te Deurne: 04930-16880 
Dhr. Berg 

- Waste Management Programma 
van de Katholieke Universiteit 
Brabant: 013-662010 
Dhr. Gerlach, Mevr. Nederstigt 
en de Technische Universiteit 
Eindhoven: 040-474554 
Dhr. Van Weenen, Dhr. Van 
Roosmalen, Dhr. Bieze 
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Thema programma's 
op school 
Voor de school in America. Oe Wou
ter. zal ook een aantal activiteiten 
ontwikkeld worden . Deze zullen on
der meer bestaan urt het behande
len van het thema 'milieu en natuur' 
waarin .ruim aandacht zal worden 
geschonken aan de proef. 

Door een medewerker van STC zal 
op de school een les worden gege-

C:olofon 
Deze Afvalkrent 1s ~ i.itt~ Van" 
Speciaal Transport Colrans te 
Deurne. 

ven waarbij ingegaan zal worden op 
het hoe en waarom van deze proef. 
op de economische en milieu-eltee
ten van de proef en op het proces 
van compostering . 
Dit alles wordt gedaan om de kinde
ren actief te betrekken bij deze 
proef en om er zo voor te zorgen dat 
bij deze jonge kinderen reeds een 
positieve houding ten opzichte van 

De vormgeving van deze krant komt 
voor rekening van Bogaers, Advles
bureau voor Marlketlng en Reklame 
te MaaStrictit. · · 

het milieu en van het leveren van 
een eigen bijdrage aan milieube
houd zal ontstaan. Verder zullen de 
kinderen zelf op de speelplaats ac
tief kunnen meewerken aan de 
proef. door het opstellen van enkele 
containers. Verder zal er voor de 
grotere kinderen een excursie naar 
de vuilnisstort en het composte
ringsterrein worden georganiseerd. 

Overname van artikelen Is onbe
perld toegestaan mits met bronver-
melding. ·. . . . . ·. 
Deze krairt IS een $P8Ciaki uitgave 

. . .· , . • : . _., . . . . , . . voor de bewoneis van het k8rl<dorp 
· Deze ktant zal gedurende de proef ~I~ de ~e Hom. 
. 3x per jaar ~vBfSChijnen In een Op- ' 
·lage _van 1000 stuks. ·· 

. . . . ~ . 

Uitgave: STC-1 ooa-, 1 

Composteren 
Het in te :!31T'elert organisch mate
riaal uit de Americaanse huishou
dens betrokken b1j oe oroef. zal 
apan gecomposteerd worden op 
een terrein te Mierlo. 

Composteren IS een natuurlijk ver
lopend proces. waarbij organische 
bestanddelen door de activiteit van 
bacteriën . schimmels en kleine bo
demdieren worden omgezet in 
nieuwe verbindingen. tot een nieuw 
bruikbaar materiaal. Dit resultaat. 
een aardachtige massa, compost 
genaamd. is te gebruiken om de 
structuur en samenstelling van de 
bodem te verbeteren. Compost is 
dus niet. zoals vaak aangegeven 
wordt. een soort kunstmest. 

De compostering zal gebeuren op 
een manier die volstrekt verant
woord is en geen overlast voor de 
omgeving veroorzaakt. Zij zal 
plaatsvinden op een vaste onder
grond. met aparte extra beluchting 
en regelmatige omzetting. Vocht en 
zuurstof zijn bij compostering na' 
meiijk onmisbaar en zijn bepalend 
voor de duur van het proces: de ge
noemde handelingen gaan boven
dien het natuurlijke rottingsproces 
tegen dat geuroverlast kan veroor
zaken. Als er een voldoende hoe-

veelheld afval is ingezameld kan be
keken worden of de compost van 
goede kwaliteit is. Tussentijds zul
len regelmatig proeven moeten 
worden genomen. Over de resulta
ten zullen de bewoners steeds per 
nieuwsbrief worden geïnformeerd. 

Compost is al een lang bekend en 
toegepast materiaal. dat echter 
nogal eens argwanend bekeken 
wordt, vanwege de daarin soms 
voorkomende verontreinigende be
standdelen. Glas. plastic en ziekte
kiemen zijn daarbij het meest ge
noemd. 
Dit betekent dat het goed toepas
sen van de scheidingsregels, com-

. posteerbaar deel in de container -

: rest in de huisvuilzak - glas in de 
: glasbak enz., ertoe leidt dat het pro
. duet compost een werkelijk goed 
. en schoon product is. Deze com
, post kan gebruikt worden in de 

plantsoenen en tuinen van America 
zelf. Dat zou een werkelijk heel goed 
resultaat zijn. Dan krijgtAmerica zijn 
eigen afval. voor wat het compos
teerbare deel betreft, terug als een 
nuttig product. Dat is ook een echte 
bijdrage aan het milieubehoud, en 
het betekent dat er dan zo'n 50 % 
minder afval op de stortplaats be
hoeft te komen. 

De scheidingsregels - proef gemeente Horst 
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 elke week de plastic zak 
buiten zetten en om de andere week 
de groene container. Daarnaast blij
ven de bestaande ophaalsyste1 . m 
voor papier en textiel in de wijk oe
woon doorlopen. Ook het brengen 
van glas naar de glasbak kan. nee 
moet gewoon doorgaan. 

a. Composteerbaar Probleemstoffen Glas 

Deponeren In de glasbak 

Papier 

Meegeven aan verenigingen 

Textiel 
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Speciaal Transport CotraiJS te Deume. 

Officiële start Een goed 
De officiële start van de. proef te 
America vond plaats op woensdag 
2 november t 988, op de basis
school 'De Wouter'. Voorafgaand 
aan het officiële gedeelte werden 
door de oudste kinderen van de ba
sisschool toneelstukjes opgevoerd 
die in het teken van afval stonden. 
Na het toneel vertelde wethouder 
Driessen de kinderen nog wat over 
de huisvuilscheidingsproei en 
r . , ·te daarna de prijzen uit van de 

tekenwedstrijd waaraan alle kinde
ren hadden meegedaan. 's Mid
dags vond hel officiële gedeelte 
plaats. Na een welkomstwoordje 
door wethoud!)r Driessen gaf de 
heer E.M. Mastenbroek, gedepu
teerde van Milieuzaken voor de pro
vincie Limburg. het startsein voor 
de proef. Hij deed dit door de eerste 
K.C.A.-box uit te reiken aan de heer 
Geurts. voorzitter van de Dorpsraad 
van Americö. In zijn toespraak be-

nadrukte de heer Mastenbroek hoe 
belangrijk het is dat America aan 
deze proef meewerkt en zo een po
sitieve bijdrage aan het milieube
houd levert. Tot slot werd de proef 
nog toegelicht door de heer Boers 
van Speciaal Transport Catrans en 
door de heer Gerlach van het Waste 
Management Programma waama 
de bijeenkomst werd gesloten door 
de wethouder. 

begin is het 
halvewerk 

De ontwikkelingen op het gebied 
van afvalverwerking worden in de 
gemeente Horst. en vooral in Amen
ca. goed gevolgd. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat vanuit Horst 
het initiatief kwam voor deze proef 
met gescheiden afvalinzameling. 
Ook een kern als America lag al snel 
voor de hand als locatie waar een 
dergelijk proefproject veel mede
werking zal krijgen. 
De positieve verwachtingen bleken 
terecht en nu al blijkt dat er in Ame
rica de meest gunstige resultaten 
gemeten worden van alle vergelijk
bare proefprojecten die tot nu toe 
ter hand genomen zijn. 
Dit is een felicitatie waard aan het 
adres van alle inwoners van Ameri
ca. Maar in drt stadium rijst ook de 
vraag: hoe moet het nu verder? Op 
basis van de resultaten zoals die in 
America gemeten worden, lijkt mij 
dat straks serieus overwogen zal 
moeten worden in hoeverre het 
proefproject een vervolg moet krij
gen. In eerste instantie denk ik hier-

bil aan een gescheiden afvalinza
meling die de gehele gemeente 
Horst bestrijkt, maar ook zullen de 
mogelijkheden bekeken moeten 
worden voor een dergelijk project 
op regionaal niveau. 
'n ieder geval zal bij dergelijke over
vagingen meegenomen moeten 
worden dat er een composterings
locatie in Noord-Limburg nodig is. 
Het verheugt mij dat het Gewest 
Noord-Limburg binnenkort start 
met een onderzoek naar de moge
lijkheden hiertoe. 
De gemeente Horst wil hier graag 
over meedenken. Wij zijn ons be
wust van onze verantwoordelijkhe
den in dezen. Dit hebben wij in het 
verleden laten blijken en ook in de 
toekomst hopen wij een positieve 
bijdrage te kunnen leveren aan een 
verantwoorde afval•1erwerking. 

G.H.M. Driessen. 
wethouder milieuzaken. 

Stand van zaken 
In het kerkdorp America van de ge
meente Horst is op 2 november 
1988 een proef met gescheiden 
huisvuilinzameling van start ge
gaan. De bewoners hebben daartoe 
een groene container ontvangen, 
waarin men het composteerbaar af
val kwijt kan. Dit afval bestaat uit on
der andere groente-. fruit- en tuinaf
val en etensresten. Wat dan over
blijft wordt de restfractie genoemd 
en dit kan in de grijze vuilniszakken. 
Deze manier van huisvuilinzamelen 
vroeg een hele gedragsverandering 
van de mensen: kon men tot nu toe 
al het afval kwijt in de grijze vuilnis
zakken, nu moet men zich bij elke 
bananeschil en bij elk leeg yoghurt
pak afvragen bij welk soort afval het 
ook alweer moet. Daarnaast heb
ben alle inwoners van America ook 

nog een K.C.A.-box (K.C.A. = Klein 
Chemisch Afval) ontvangen. In deze 
K.C.A.-box kan men alles kwijt wat 
men aan ch·emisch 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 acties 
ingezameld. Meteen al bij de eerste 
inzameling werd duidelijk dat er bij 
de inwoners van America een zeer 
grote bereidheid bestaat om mee te 
werken aan deze proef. De proef is 
dan ook vanaf het begin goed aan
geslagen. Het afval is door de be
woners zo goed gescheiden dat al 
in april de eerste zakken compost 
aan de bewoners teruggegeven zul
len worden. Kortom. als de proef op 
gelijke wijze blijft doorgaan, dan 
wordt het een groot succes. 



Uitstekende 
compostkwaliteit 
inAmerica 
Een van de belangrijkste onderde
len van de proBf in America is om 
het groente-. fruit- en tuinafval te 
scheiden en te verwerken tot com· 
post. Inmiddels zijn de eerste kwati
teitsgegevens van de compost be
kend. Hierbij wordt vooral gekeken 
naar het gehalte 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 compost uit Ame
rica blijkt lage gehalten aan zware 
metalen te bevatten en voldoet dan 

· ook aan de zeer strenge kwaliteits
eisen die de overheid binnenkort 
voor compost verplicht gaat stellen. 

Vroeger werd het huisvuil veel vaker 
tot compost verwerkt dan tegen

. woordig . Met name aan het eind 
, van de jaren vijftig telde ons land 
: zo'n vijftien compostbedrijven die 
; het huisvuil van circa 1wee miljoen 
, iny""'ers tot compost verwerkten. 

D at de overheid echter steeds 
str.,, ,gere kwaliteitseisen ging stel
len aan de compost ondervonden 
deze bedritven 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 verwerkt 
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 kwaliteit 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 
enigszins. 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 
i goede kwal iteit compost alleen ver
. kregen kan worden uit vooraf ge-

scheiden ingezameld groente- . 
fruit- en tuinafval. De eerste analy
seresultaten van de proef in Ame
rica bevestigen dit. De hoeveelhe
den zware metalen in de compost 

zijn vele malen lager dan in de com
post die vroeger werd gemaakt. 
Voor de compost uit America geldt 
dat ze ongeveer gelijk zijn aan de 
concentraties die altijd al in de bo
dem voorkomen. Het is dan ook van 
het grootste belang dat de schei
dingsregels zo nauwkeurig mogelijk 
worden nageleefd. ledere toename 
van het aantal verontreinigingen in 
de groene container kan een verho
ging van de hoeveelheid zware me
talen in de compost veroorzaken, 
waardoor deze compost niet meer 
als bodemverbeteraar kan worden 
toegepast. 
Zoals al bekend is wordt de Ameri
caanse compost op het VAM-ter
rein in Mierlo gemaakt. Onder
staande foto's geven een beeld van 
dit terrein. 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 verworden is tot 
compost. 

De Americaanse compost zal voor 
het eerst op de open dag op 22 april 
a.s., aan de bewoners overhandigd 
worden. Over deze open dag, die 

1 plaats zal vinden in en rond de ba
.1 sisschool 'De Wouter' . zullen de be

woners nog tijdig geïnformeerd 
worden. 

I 

De wetenschappelijke 
._
1
begeleiding van de proef 
Zoals reeds in eerdere berichtge
ving vermeld is wordt de proef in 
America begeleid door het Waste 
Management Programma. een sa
menwerkingsverband op het ge
bied van afval en milieu tussen de 
Technische Universiteit Eindhoven 
en de Katholieke Universiteit Bra
bant . 

Deze wetenschappeliJke begelei
ding van de proef is nodig om te on
derzoeken of de bewoners bereid 
zijn een bijdrage te leveren aan de 
proef en hoe de chemische samen
stelling van het afval in de proef is. 
Het sociaal wetenschappelijk on
derzoek dat bedoeld is om uw me
ningen in kaart te kunnen brengen, 
wordt uitgevoerd door een mede
werkster van de Katholieke Univer
srteil Brabant. Toen u nog maar 
nauwelijks wist dat er sprake zou Dhr. Gerlach. Waste Management Programma van de K.U .B. en de T.U.E. 
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zijn van een proef, had zij u al opge
beld om uw mening over één en an
der te horen. Na deze telefonische 
enquête hebben een aantal bewo
ners een paar weken later ook een 
schriftelijke vragenlijst ontvangen. 
met het verzoek om deze retour te 
sturen naar de Katholieke Universi
teit Brabant. Maar liefst 50% van 
deze vragenlijsten zijn binnen 
14 dagen geretourneerd aan de 
K.U.B. 
Dit is een erg hoge respons voor dit 
soort onderzoek' 
Uit de eerste, voorlopige resultaten, 
komt naar voren dat men deze proef 
als zeer positief evalueert . Een 
meerderheid van de deelnemers is 
bereid na afloop van de proefne
ming door te gaan met het op deze 
wijze gescheiden aanbieden van af
val. Bijna iedereen is er zich van be
wust dat de gescheiden inzameling 
bijdraagt tot het terugdringen van 
de afvalberg en zo bijdraagt tot een 
leefbaarder en schoner milieu. 
Een grote meerderheid heeft een 
voorl<eur voor het nieuwe inzamel
systeem boven het oude systeem 
met plastic zakken. 
De nadelen van de proef zijn de vol
gende: de groene container neemt 

'-' - .. .. "': 

extra ruimte in beslag en het weg
gooien van het afval kost meer tijd 
en moeite. Verder vindt men het rei
nigen van de groene container een 
lastig kwarwei. 
In het verdere verloop van de proef 
zullen de bewoners nog eenmaal 
worden ondervraagd. U vraagt zich 
misschien af waarom er zoveel vra
genlijsten aan de bewoners ge
stuurd worden . Dit is niet bedoeld 
om u aan het schrijven te houden, 
maar om te kijken of u, naar gelang 
de proef langer bezig is, positiever 
dan wel negatiever ten opzichte van 
afvalscheiding staat. Dit helpt dan 
mee in de besluitvorming ten aan
zien van het wel of niet invoer.en 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-informa
tielijn is opgezet om u de gelegen
heid te geven wanneer u vragen. 
opmerkingen of suggesties met be
trekking tot de proef heeft . deze di
rect te melden bij de daarvoor aan
gewezen instanties en personen. 
Gebleken is dat hiervan regelmatig 
gebruik wordt gemaakt. De bewo
ners van America nemen onder 
meer telefonisch contact op over de 
scheiding van het afval (wat hoort 
tot de composteerbare fractie en 
wat niet). het klein chemisch afval. 
de grootte van de container. de toe
gepaste inzamelmethodiek enz. Af
hankelijk van de aard van de opmer
kingen wordt geprobeerd om zo 
snel mogelitk de gewenste maatre-

ge ten te treHen. 
Hieronder volgen de telefoonnum
mers waar u terecht kunt voor infor
matie. mededelingen enz. 

- Afval-informatielijn 
Gemeente Horst: 04 709- t 44 t 
Dhr. Sommerdijk 

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

Waste Management Programma 
van de Katholieke Universiteit 
Brabant : 
Dhr. Drabbe: OI 3-662484 
Dhr. Gerlach: 0 t 3-66201 0 
Mevr. Nederstigt : 013-662610 
en van de Technische Universiteit 
Eindhoven: 040-474554 
Dhr. van Weenen . dhr. van Roos
maten. dhr. Bieze. 

Kinderhoek 
Vanaf het allereerste begin van de 
proef is de basisschool ·oe Wouter 
bij het hele project betrokken ge
weest. Uitgangspunt hierbij is het 
feit dat je een goede houding ten 
opz ichte van het milieu niet vroeg 
genoeg aan kunt leren. 
Bovendien zijn het de kinderen van 
nu die over t 5 à 20 jaar met het pro-
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I 
bleem van de afvalberg geconfron
teera gaan worden. Daarnaast kun
nen de kinderen thuis meehelpen 
aan een goede afvalscheiding en. I waar nodig. corrigerend optreden. 

· Dit is ook de reden dat op de schoot 

1

1 uitgebreid aandacht is besteed aan 
het thema 'Milieu en natuur' . En zo
als u elders in deze krant kunt tezen 

zijn de kinderen ook actief betrok
ken geweest bij de officiële opening 
van ae proef. De Open Dag. die op 
22 april in het kader van de proef ge
houden zal worden. vindt ook plaats 
op de basisschool ·oe Wouter. 
Hieronder ziet u een collage van 
werkstukken van de kinderen van 
de basisschoot ·oe Wouter". 



:·-. ·.; :. 

De inzamelfrequentie en 
data voor de g,.chei~en 
huisvuildelen · 

De inzameling van de plastic vuio 
niszakken is zoals altijd wekelijks op ' 
vrijdag. De gr<oene container met : 
composteerbaar afval wordt één ; 
~ 'n de twee weken. in de oneven : 
'· .. op woensdag. opgehaald. 

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 'De echo van Noord
Limburg' en in 'Grens en Maas' op
genomen worden. Wanneer er een 
inzameling plaats vindt kan men de 
binnenemmertjes van de K.C.A.· 
box inleveren bij de inzamelaar. Dit 
zal zoveel mogelijk gebe~ren tege
lijk met plaatselijke of landelijke ac-

) 

ties voor de inzameling van b.v. me
dicijnen. batterijen en dergelijke. 

De inzamelacties van de probleem
stoffen zullen in 1989 nog plaatsvin-
den op 1 
donderdag 25 mei , 
donderdag 24 augustus •

1

, 
donderdag 23 november 

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

K.C.A.-inzameling 
Alle inwoners van America hebben Medewerkers van de Milieudienst 
een K.C.A.-box 1K.C.A. = Klein Eindhoven zorgen er Jan meteen 
Chemisch Afvalt ontvangen waarin voor dal dit afval gesorteerd in de 
men alles wat men aan chem<sch auto's terechtkomt. Dit sorteren is 
afval in huis heeft. op kan slaan. heel erg belangrijk omdat men. als 
Deze K.C.A.-box wordt 4 maal per men alles maar t>ij elkaar gooit. het 
,aar door middel van speciale acties risico loopt dat de stoffen met el-
bij de mensen opgenaaid. In eerste kaar gaan reageren en dan zijn de 
instantie was er sprake van dat men gevolgen niet meer te overzien. 
de binnenemmer van deze box ge
woon aan straat zou kunnen zetten 
net zoals de container. Dit wordt 
echter door de milieuwetgeving ver
boden. het chemisch afval moet 
overhandigd worden aan de inza
melaar. Het oorspronkelijk ge- ' 
plande haalsysteem veranderde ' 
dus al snel in een brengsysteem. Bij , 
dit brengsysteem rijdt er een auto j 
door America. die op vaste. van te- I 
voren bekende punten. 20 minuten I 
stopt om de mensen de gelegen- ' 
heid te geven het afval in te leveren. I 

De eerste actie in november 1988 
was meteen al een groot succes: 
714 kg. K.C.A. werd ingezameld. Bij 
de tweede actie op 16 februari j.l. 
werd meer dan het dubbele ingeza
meld: maar liefst 1440 kg. Hieruit 
mag toch wel de conclusie getrok
ken worden dat deze K.C.A.-boxen 
in een grote behoefte voorzien. 

Onderstaand een kort overzicht van 
de samenstelling van het opge
haalde K.C.A.-afval. 

De scheidingsregels - proef gemeente Horst 
De deelnemers aan de proef wordt 
gevraagd om hun huisvuil te schei
den en gescheiden aan te bieden. 
Dus elke week de plastic zak buiten 
zet1en en om de andere week de 
groene container. Daarnaast blijven 
de bestaande ophaalsystemen voor 
papier en textiel in de wijk gewoon 
doorlopen. OOk het brengen van 
glas naar de glasbak kan . nee moet 
gewoon doorgaan. 

De huisvuilscheiding gaat in drie 
onderdelen plaatsvinden. 

Ophalen In de oneven week 
op woensdag 

Ophalen elke week 
opvrijdag 
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Binnenemmers ophalen via 
speciale acties 

Glas 

Deponeren In de glasbak 

Papier 

Meegeven aan verenigingen 

Textiel 

Meegeven aan Inzamelacties 

I 



tAXJ~~ a ~ecv.J-. 
De Trompetter 

Inzameling klein 
chemisch afval 

.. ~-i 
llng In het ket1utorp ~verloopt 
.... 8UCCMVOI. Det ..... .., geble
ken uit de rnutt.ten v.n de tnz.m.. 
llnguctle voor klein chemiech mlll 
(KCA) op cfonderàg 18 febnMrt. 
BIJ deze tweede actie, WUibiJ de Inwo
ners van Amerlca de binnenemmer van 
hun KCA-box konden Inleveren biJ de 
auto van de milieudienst Eindhoven, la 
maar liefst 1440 kg chemisch afvallnge. 
leveren Dat Is ruim twee keer zo veel als 
biJ de eerste Inzamelingsactie, op 19 no
vember 1988, toen 714 kg werd Ingeza
meld. Een resultaat waar Amerlca trots 
opmagzljnl 
Het Ingeleverde KCA was als volgt sa
mengesteld: 
oplosmlddelen 379 kg; zuren 3 kg; 
bestrijdingamiddelen 81 kg; verfresten 
608 kg; fotochemicaliên 39 kg; batteril
en 168 kg en diversen 162 kg. 
Met betrekking tot de huiavullscheJ. : 
dingaproef kan ook nog vermeld worden . 
dat op woensdag 15 maart de containers 
voor het composteerbare afval voor één · 
keer, bij wijze van proef, gereinigd zul- . 
len worden. Deze reiniging geschiedt · 
geheel gratis. Inwoners van America 
zullen over deze reiniging nog bericht . 
ontvangen. 
Voor v...gen en/of opmertdngen ~ 
trent de hulavullecheldlngaproef 
.... , nog •lttJd de InformatieliJn ter : 
beschikking (Gemeente Horet, de : 

..... ;. _ -- •.. ·- · ...... ....... _ 
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1440-Kg bij tweede inzameling Alnerica 

Bij deze tweede actie, waarbij de inwo
ners van America de binnenemmer van 
hun KCA-box konden inleveren bij de 

verfresten 608 kg; 
fotochemicaliën 39 kg; 
batterijen 168'kg; 
diversen 162 kg; 
Totaal 1440 kg. 

uto. van de milieudienst Eindhoven, is 
140 kg chemisch afval ingeleverd. Dat 

~: : . . ;.· ., .:· :,tiUm twee keer zo veel als bij de eerste 
. zamelingsactie, op 19 november 1988, 

Met betrekking tot de huisvuilschei
dingsproef kan nog vermeld worden dat 

·op woensdag 15 maart de containers 
voor het composteerbare afval voor één 
keer, bij wijze van proef, gereinigd zul
len worden. Deze reiniging geschiedt 
gratis. Inwoners van America zullen 
over deze reiniging nog bericht ont
vangen. 

· oen 714 kg werd ingezameld. · 
:, 1 Het ingeleverde KCA was als volgt sa
.. ~ mengesteld: 

· oplosmiddelen 379 kg; 
zuren 3 kg; 
bestrijdingsmiddelen 81 kg; 

Voor vragen of of opmerkingen omtrent 
de hulsvullscbeldlngsproef staat nog al· 
tijd de Informatie-lijn ter beschikking. 
(Gemeente Horst, de beer Sommerdijk 
04709-1441; Speelaal . Transport Co
trans, de heer Berg 04930-16880). 
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GESCHEIDEN INZAMELING HUISVUIL. 

Ophaalschema &!:._oene container in dec. en jan. as. 

woensdag 
- woensdag 
·- woensdag 

woensdag 

7 december 
21 december 

4 januari 
18 januari 

Klein Chemisch afval.(KCA.) 

Inmiddels heeft de 1 ste inzameling van KCA 
plaatsgevonden ( 19 november jl.) 

Glas. 

Het glas kunt u blijven deponeren in de glasbak. 

Oud Papier. 

Het oud papier wordt maandelijks op de gebruike
lijke wijze door Jong Nederland bij U thuis 
opgehaald. Dit zal de komende maand gebeuren 
op zaterdag 17 december as. 

Oud ijzer. 

Uw oud ijzer wordt 2 keer per jaar door de 
Paardenvrienden bij U thuis opgehaald. U kunt 
Uw oud ijzer ook tussendoo~ laten ophalen. 
(zie elders in dit blad.) 

Textiel. 

Textiel kunt U meegeven aan inzamelakties. 

Reststoffen. 

Wat U dan nog over hebt, de zgn. reststoffen, 
deponeert U in de plastic huisvuilzakken, die elke 
vrijdag bij U thuis opgehaald worden. 
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Proef . gescheiden { 
inz · · gestart 

In het kader van de JJroii in Americp gaven 
De Wouter een voordrricht; . 

AMERICA - lag •. Muteabroek, 
puteerde voor . ' . 
"fWftk woeufa& '- · AII!IICDI:a 

scllot voor de proef pil~deit 
leD ..... ahaL Ia liet 
orpnlleerde balssdiooi De ·wo.r~er.-.~:rYI 
~ ·.; t · · 
De tekenwedstrijd ~ -~~~~ 
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Gedeputeerde Mastenbroek bij .. st~t. . 'Forse v ·.· .. · .. ,. 

AMERICA- De totale boe
veelbeid afval In Limburg 
moet de komende vfjf tot ze. 
ven jaar met zestig pnicent 
zijn verminderd. 
Dat zei gedeputeerde E. Masten· 
broek voor mllieuzaken van de 
provincie Limburg gistermlddag 
in America. Hij gaf in die plaats 
het startsein voor het gescheiden 
ophalen van huisvuil - een uniek 
project in Umburg. 

Strikt mllleubeleld 
Volgens de gedeputeerde . is het 
zaak vanaf nu een strikt milieu· 
beleid te voeren, zodat met name 
het bedrijfsleven weet waar het 
aan toe is. .Je kunt beter een 
streng milieubeleid voeren dan 
een gematigd beleid dat steeds 
bijgesteld moet worden. Dan ben 
je ais provincie een geloofwaar· 
digere gesprekspartner voor het 
bedrijfsleven", aldus Masten· 
broek. 
Hel 'provinciale) milieubeleid is 
voor bedrijven de belangrijkste 
vestigingsfactor geworden, aldus 
Masten broek . • Vroeger keek een 
bedrijf eerst waar er nog indus
trieterreinen leeg waren en hoe
veel lnvestertngssubsidies in de 
wacht konden worden gesleept 
Tegenwoordig is het belangrijk 
welk woon·, werk· en leefklJmaat 
er in een gebled heerst". 

Afval 
l!ij pleitte daarom voor strenge 
milieu-eisen om de vervuiling 
van tucht, water en bodem zoveel 
mogeUjk te beperken. Tevens wil 
hij op het gebied van de afvalver· 
werking voorzieningen . 111 Urn· 
~urg scheppen. · · · 
• We moeten zelf oplossingen zoe. 
ken om het afval te kunnen ver· 
werken na bij voorbeeld de slui· 
ling van de regionale stortplaats 
ZuringspeeL Daarvoor moeten 
wc niet hoeven uit te wijken naar · 
bij voorbeeld Brabant", zei Mas· 
tenbrnck. die echter geen con· ______________________ ...!.

1
_ crete ,i~i.tia~c~:~ •. ~!'-~':!..~:bted 

AM ERICA - De school·· ··~ ' 
j~ugdin Amert;a lli heel oo- · v~ :.~ ~LJ~t$J~~~~ 
Wilst bezig met de arvalpro· · \• · .~ 
blemen. Ik denk daarom dat schot gegeven voor het geschei· 
het project hier tot succes den ophalen van afval in die 
zalleiden". plaats. 

Dat zei wethouder G. Driessen 
van de r•..,eenle Horst gister· 
middag · :isschool De Wouter 
aan de (, . :d Smuldersstraat in 

Driessen reikte gisteren onder 
meer prijzen uit aan kinderen, 
die deze verdienden vanwege hun 
mooie kieurplatPn. De wethouder 
gen~t tro~wen:; ook van enkele 

de mllieuvervuillng hadden. De . 
stukjes wareti.tngestudeerd door 
de groepen zefen en acht van de 
basisschool · 

Maar niet aUeen dl~ ..,.oepen heb-
ben zich de alge' tijd met 
het unieke project : Limburg 



Vethouder maakt plan Catrans Deurne bekend 

Composteringsfabriek 
. . . . 

industrieterrein Horst? 
\MERICA Speciaal 
'ransport Cotrans wil op 
te6,nieuw aan te leggen in
lu'Strieterrein ( Hoogveld 11) 
n Horst een composterings
abriek bouwen. Het bedrijf 
üt Deurne heeft voor die 
>ouw een verzoek ingediend 
>ij de gemeente Horst. 
>at maakte wethouder G. Dries
(•n van de gemeente gistermid· 
lag oekend tijdens de start van 
1ct gescheiden ophalen van huis
·uil in het kerkdorp America. 
let verzoek is gisteren ingediend 
1a een gesprek tussen het bedrijf 
n de wethouder. 
let Deurnese bedrijf wil 4,5 hec
are kopen of ter beschikking 
.rijgen voor het composteren 
·an groente-, fruit- en tuinafval. 
let is de bedoeling dat de werk
aamheden onder dak plaatsvin-

U'1 
U'1 

{)" NL > - I (- rfl á' 
den; het afval wordt binnen ge- raad, W. Geurts, een box voor 
fermenteerd. De omg~ving on- klein chemisch afval te overhan- : · 

. dervindt geen hinder, omdat er digen. Tevens kreeg Geurts de 
gebruik wordt gemaakt van een eerste container voor compós- . : 
afzuiginstallatie, aldus directeur teerbaar afval · ' 
M. Crijns Speciaal Transport Co· Het project in Amerlca houdt in . 
trans. dat groente-, fruit- en tuinafval, :: 

Volgens Crijns is nog onbekend 
hoe groot de capaciteit van de.fa
briek wordt. Niettemin rekent hij 
erop dat jaarlijks ongeveer 30.000 
ton afval kan worden verwerkt. 
Dit zou een investering van onge
veer dertig miljoen gulden ver
gen. 

Afvalproject 
Gedeputeerde E. Mastenbroek 
voor milieuzaken startte gister
middag in basisschool De Wouter 
officieel het afvalprojeçt in Ame
rica. Dat gebeurde door de voor
zitter van de plaatselijke dorps-

klein chemisch afval en het ove
rige huishoudelijke afval vanaf 16 · 
november gescheiden worden op- . 
gehaald. Alle huishoudens krij- . 
gen containers voor het zoge· 
naamde gft-afval en speciale bo- · 
xen voor het klein chemisch af· 
val. . ~ 

De containers worden om de 
twee weken leeggemaakt. Men· 
sen die de containers. voor het 
gft-afval te groot vinden (inhoud 
240 liter), kunilen bij c;otrans een 
kleinere van 120· liter bestellen. 
De wekelijkse huisvuilinzameling 
op vrijdag· blijft gewoon door-
gaan. · 

· '. .,, .. · ' * GedepUte'eroe , M~enbreek (lint 
De proef in Am erica is de laatste de~ . D~ worden grotere ge- . : ovemaoolgt voorzitter Geurts van 
die op dergelijke kleine schaal · bieden bestreken volgens gede· Amerlcaanse doi'PSI:aad een box vc 
(600 huishoudens). wordt gehou- · puteerde Mastenbroek · klein cherblsch afval.' · 



Vandaag in America 

tart proef afval 
gescheiden inzamelen 

~ ~ ~~ 1...- te- lpl 
HORST - Vandaag gaf ing. E.M. stromen gaan scheiden. Van · de bewo- houd groot is. Veel inwoners doen na
Mastenbroek, gedeputeerde voor mi- ners, die deelnemen op vrijwillige basis, meiijk nu al trouw hun lege flessen in de 
lieuzaken in de provincie Limburg, het wordt concreet het .volgende gevraagd: bekende glasbak, leveren hun oud pa
startsein voor de proef gescheiden afva- I. in de groene mini-contaier, van 240 li- pier aan verenigin,gen en oud textiel aan 
!inzameling in het Horster kerkdorp ter, het composteerbare huisvuil te de- inzamelaars van deze goederen. En dit 
America. Een en ander vond plaats in poneren. Dit is het zogenaamde organi- loopt gewoon . door gedurende deze 
basisschool De Wouter, Gerard Smul- sche materiaal. Hierbij valt te denken . proef. Tot slot is gescheiden inzamelen 
dersstraat 1 te America. aan groente-, fruit- en tuinafval en an"e- van afval ook volgens het proVinciale en 

In Nederland, en daarbuiten, is inmid
dels al de nodige ervaring opgedaan met 
het gescheiden inzamelen van soorten 
afval. Daarbij zal al diverse systemen in 
praktijk gebracht. De proef in America 
die een jaar zal duren is er speciaal op 
gericht om te onderzoeken of een com
binatie mogelijk is tussen de tot nu toe 
gebruikelijke inzameling via de plastic 
zakken en daarnaast nieuw aan te leve
ren groene containers. Voor deze wijze 
van gescheiden inzamelen is gekozen om 

' · te beziek of het de deelname aan de 
proef van de bewoners beïnvloedt indien 
aangesloten en voortgebouwd wordt op 

' de al aanwezige inzamelmethode. Verder 
wordt meteen onderzocht wat de effec
ten zijn als het afval niet meer allemaal 
wekelijks wordt opgehaald maar. als per 

1
. week slechts één soort afval wordt inge
. zameld. Ook wordt hierbij bekeken wat 
~ met deze methode de gevolgen zijn voor 

de inzamelkosten. ·Daarnaast zal per 
huishouden een . K.C.A.-box worden ge
leverd voor het veilig bewaren en aanbie
den van schadelijke stoffen en pro
bleemstoffen (batterijen, oliën, vetten, 
chemicaliën). De huisvuilinzame
lingsproef in ~erica zal ér dus uit be. 
staan dat de · bewoners vail de deelne
mende wijk:. hun afval in drie aparte 

'.. . , .. 

.. .. 

re soortgelijke materialen; 2. al het ove- landelijke beleid, van de overheid en 
rige afval (echter zonder dé' schadelijke richting waarin wé niet de afvalverwij
of probleemstoffen) gewoon, . zoals nu dering in Nederland zullen gaan. Dit al
al, in de plastic zak te doen; 3. de scha- les heeft het gemeentebestuur ertoe ge
delijke of probleemstoffen op te slaan in bracht om nu ook in America dit beleid 
de apart aangeleverde K.C.A.-box. De ten aanzien van gescheiden inzameling 
bewoners wordt tevoren een kalender in principe te 'gaan doorvoeren. De start 
verstrekt waarop de soorten afval, die zal gebeuren ~ een klein experiment en 
men moet scheiden, vermeld zijn met alleen nog bij afval. uit particuliere huis-

· een jaaroverzicht van de ophaalfrequen- . houdeRS; Als deze p~f slaagt zal de 
ties. Bovendien zit er. een sticker op de · poref worden 9jJgesebaald . voor heel 
binnenkant ·van de contai!lerdeksels Horst en ook na!lf d(rêgio. Deelname 
waarop precies staat aangegeven welk ·.aan · . de . g~h~iden : buisvUilproef in 
afval in de betreffende container gede_. : America kost iûets extra's :voót de bewo-
poneerd moet worden. De proef kan ne~. Alle. koSten de helè proef, dus 
overigens, afhankelijk van de resultaten .-alle materialen inclu- ' 
en de ervaringèn: gedurende het geplan- . door 
de verloop van een jaar op ~ri of meet 
onderdelen worden bijg~d: De ~o- ·. 
ners zullen steeds tijdig bericht krijgen M[edewerldJIJ!,'~tr};. 
over de bevindinge~ en <>Ver m()gelijke · 
wijzigingen. . · , , · ' · ....,...m.u~;.,;. ija~;~gAIJ)iiij',gc:vra1ag1d. 

Steun 
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technieken 
radio tekstservice 
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I 5600 AP eindhaven 

I telefoon !0401 59 52 88 

Bladr 1 
Codes L.11.02.03.c. 

Zendert SOL. 
Datum uitzendingt 2 november 1988. 
Duurt ca. 3 minuten. 

Proef met gescheiden inzamelen van huishoudelijke afval. 
Bijdrage van Best van der Heijden. 

Omroeper: 
"Gedeputeerde Mastenbroek geeft zo dadelijk in het kerkdorp America het 

startsein voor de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval. Het is de 
eerste gemeente in Limburg waar op een dergelijke manier afval ingezameld 
wordt. In eerste instantie gaat het om een proef van een jaar. In onze 
studio in Venlo zit onze verslaggeefster Bets van der Heijden. We praten met 
haar daarover. Bets, wat wordt er nou precies gescheiden ingezameld?' 
Bets van der Heijden: 

"De bedoeling is dat het normale huishoudelijke afval van de inwoners 
van kerkdorp America in drie stromen wordt ingezameld. Alle huishoudens 
krijgen een mini container van 240 liter voor het composteerbare huisvuil, 
zoals groente, f~l.lit en t'!linafval en andere .dingen. Men krijgt een box voor 
klein chemisch afval en de rest wordt normaal gedeponeerd in de plastic zak." 
Omroeper: 

"Zou je kunnen zeggen dat er sprake is van een veredelde schillenboer?" 
Bets van der Heijden: 

"Ja, misschien kun je het zo stellen. Het is zo dat speciaal transport 
Cotrans, dat normaal het huisvuil in Horst inzamelt, die is op dit project 
ingesprongen, heeft samen ook met de gemeente het verder uitgewerkt en men 
gaat straks één keer in de 14 dagen dat groente, tuin- en fruitafval 
ophalen, de plastic zakken normaal we~elijks en het klein chemisch afval een 
paar keer per jaar. De kosten worderi helemaal gedragen door de firma 
speciaal transport Cotrans." 
Omroeper: 

"Ja, want het gaat om een commercieel project waar geld mee verdient 
wordt." 
Bets van der Heijden: 

"Nou, dat is wel de bedoeling. Het is in eerste instantie een proef van 
1 jaar en men wil ook kijken hoe dat verder allemaal gaat, want er is 
natuurlijk een goede begeleiding bij nodig, een goede voorlichting en de 
gemeente geeft informatie. Men kan daar ook eventuele klachten kwijt. De 
universiteit van Tilburg en van Eindhoven, die begeleiden ook het project en 
als dan uit onderzoek blijkt dat het goed functioneert, dan zal waarschijn
lijk binnen de proefperiode al begonnen worden in andere delen van de 
gemeente en mogelijk ook in andere gemeenten in Noord Limburg." 
Omroeper: 

"Voor Limburg is dit een uniek project hè?" 
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Bets van der Heijden: 
"Ja, dit is het allereerste project. Het is al heel lang met de mond 

beleden dat er meer aan die gescheiden inzameling gedaan moet worden en 
Horst heeft dat èoncreet uitgewerkt in dit project." 
Omroerper: 

"Waarom is er nu gekozen voor het kerkdorp America?" 
Bets van der Heijden: 

"Ja, ten eerste moet je klein beginnen. America heeft zo'n 600 
huishoudens. Maar daarnaast spelen denk ik ook psychologische redenen een 
rol, want de mensen in America ondervinden dagelijks aan den lijve wat het 
betekent een enorme afvalberg voor je deur te hebben. Daar ligt n.l. de 
regionale stortplaats De Zuringspeel en men is ook wat milieubewuster om die 
afvalberg te verminderen." 
Omroeper: 

"Men verwacht dus succes van deze aktie?" 
Bets van der Heijden: 

"Ja, dat verwacht men zeker." 
Omroeper: 

"Goed Bets, bedankt voor deze toelichting." 
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Zendera SOL. 
Datum uitzendinga 2 november 1988. 
Duura ca. 3 minuten. 

Gescheiden ophalen van huisvuil. 
Gesprek met de heren Driessen + Mastenbroek. 

Omroeper: 
"In het kerkdorp America is vanmiddag gestart met een proefproject voor 

het gescheiden inzamelen van huisvuil. Dat initiatief voor dit voor Limburg 
unieke project is afkomstig van de gemeente Horst, in samenwerking met het 
bedrijf Cotrans. U hoort een toelichting van wethouder Driessen uit Horst." 
Wethouder Driessen: 

"De bedoeling is dat er een gescheiden inzameling op gang komt van het 
. ,huisvuil. We willen dat graag in 3 stromen doen. Op de eerste plaats willen 

we het groente, fruit en tuinafval wekelijks gaan ophalen in containers. Op 

de tweede plaats willen we het klein chemisch afval in boxen ophalen, wat 
dan een aantal keren per jaar in het dorp hier wordt opgehaald, en het derde 
punt is dat de rest afval wekelijks kan worden aangeboden in een plastic ZRk 

zoals dat, zeg maar, op dit moment ook in de praktijk gebeurt." 
Omroepster: 

"U begint in het kerkdorp America . Waarom juist daar?" 
Wethouder Driessen: 

"In America, omdat de bevolking hier denk ik het beste bekend is met de 
hele problematiek van de vuilverwerking." 
Omroepster: 

"Vanwege de aanwezigheid van de regionale stortplaats De Zuringspeel." 
Wethouder Driessen: 

"Precies. De Zuringspeel die ligt hier al een jaar of 15. Men heeft de 
effecten daarvan in de tijd heel goed leren kennen, en er is ook een heel 
grote bereidheid binnen dit dorp aanwezig om te zoeken naar alternatieven, 
dat blijkt ook uit de activiteiten die we de afgelopen week op dat punt 
gehouden hebben. Ik ga er van uit dat door de inzet zoals die hier gebeurt 
het pioniersvolk wat de Amerikanen toch in wezen zijn, dat hier ook een 
doorbraak gemaakt wordt voot de vuilverwerking in de provincie Limburg." 
Omroepster: 

"Wanneer denkt u over te gaan met deze gescheiden inzameling in Horst 
zelf en in andere kerkdorpen?" 
Wethouder Driessen: 

"Nou, wij hopen dat dat in het komend jaar, in de komende jaren kan 
plaatsvinden. Het zal afhankelijk zijn van de mogelijkheid tot afzet van het 
product wat straks in die container wordt opgehaald." 
Omroepster: 
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"To zo ver wethouder Driessen van Horst, die een duidelijke vinger
wijzing naakte naar het provinciaal bestuur. Niet zo lang geleden werd n.l. 
mede onder zeer sterke druk van Noord-Limburg het provinciaal afvalstoffen
plan gewijzigd, in die zin, dat er meer aandacht besteed wordt aan het 
scheiden aan de bron om zodoende de afvalstroom sterk terug te dringen. 
Noord- Limburg heeft n.l. wat de toekomst betreft grote problemen om het 
afval kwijt te raken, aangezien de regionale stortplaats De Zuringspeel per 
1 januari 1990 dicht moet. Gedeputeerde Mastenbroek zei er het volgende 
over." 
Gedeputeerde Mastenbroek: 

"Volumereductie is het eerste wat bij jullie toepasbaar moet zijn en 
toepasbaar gemaakt moet worden. Bij het huisvuil, bij de groente, het GFT, 
bij procesafval, daarom ben ik bij Page, daarom ben ik hier, om aan te 
geven, jongens je steekt je nek inderdaad ver uit. Jullie moeten inderdaad 
het dubbeltje het eerst betalen. Dat is een investering die op termijn zoden 
aan de dijk zet, want het bedrijfsleven heeft hier vestigingsvoorwaarden die 
passen over 10 jaar met een stuk continuïteit." 
Omroeper: 

"Zo ver gedeputeerde Mastenbr?ek. Het bedrijf Cotrans wil in Horst een 
composteringsfabriek opzetten voor de verwerking van organisch afval van 
bedrijven en huishoudens. Het bedrijf heeft bij de gemeente een verzoek 
ingediend voor 4 à 5 hectare industrieterrein. Volgens een woordvoerder van 
Cotrans gaat het om een fabriek met een capaciteit van 30 tot 35 duizend ton 
organisch afval. Daarmee is een investering van 30 miljoen gulden gemoeid." 

6 1 



De prOef met gescheiden afvalinzameling in 
het kerkdorp America is op woensdag 2 
november officieel van start gegaan. 
Na een welkomswoordje door wethOuder 
G.H.M. DriesSen werd door de heer E.M. 
Mastenbroek, gedeputeerde van MQieuza· 
ken voor de provincie Umburg, de ~ie 
KCA·box (KCA =Klein Chemisch Afval) 
uitgereikt aan de heer Geurts, voorzitter van 
de Dorpsraad van Amerlca. · 
In zijn toespraak benadrukte de heer Masten
broek hoe belangrijk het Is dat America aan . 
deze proef meewertd en· w een positieve biJ- .. 
drage aan het milieubehoUd levert 
Ook de kinderen worden uitgebreid !)Ij de 
proef betrokken: Op de ~ 'Oe 
Wouter' Is al volop aandacht besteed .aan de 
proef, in het 'Afvalproject'. dat op de school 
gehouden wordt Op ~ wiJze kunnen de 
kinderen 1huls. helpen om op~ 
wijze met het afval om te ga8n. · · 
aan de offlciêle opening werden tVVwno~u,un
ste kindereri ~ ODCieYC181'd ._,.,.- •.· .. o 

het teken van 'Atvar ~"""'~~· = hebben .~de:er==~;~~~';!l 
de prijzen c)p 2 ~amber 
door ...,.~-~ Drilissen. 

. ledereen .., Amarlclllhe~ 
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: een halt moèten toe~oeperÎ en ook dat we • riaal éêî\g~,nr..;wrw 
---------..,..------ · mlddelen hebben, of kunnen ontwikkelen/ stof :·· worden . ~ .tei\JQi~~~onh~i~i]::n~~~IJk 

. om dat te dqen. Niet SI leen de.lndustrleêiJ en .· . . . ., . 
--------------- ·· overheden ziJn met deze ontwl~ell~n ' ' _ · ~TU~IAIÀf,Ai'k•M·~~s~n 

doende. Ook de burger Is zich zorgen gáaÎ':I , . proef . . . elg~•ger~IOtEUs :Tri 
maken over deze bedreigende situatie. · · · · · om . ~r vla 

.· Nàtuurbehoud en mll~ubeaef ziJn g~ . • zorgen pat . . . VOORIICHTINGS 
AVOND 

zaken die gereaJisëerd. kunr:ten worden vla · ·' gelêefd,·.Qewerl<tJ ~ -~~~ii""J/k;ri 
het omzetten · van een Paar ki:loppen. Dat Dus niet alleen voor 
vergt geld, en ook een andere m~t8Jitelt.- We . komst ' . - ~ifO.Il ... rlStl~.d!ghedEm;'maar:Ovoor 
zullen moeten oinschakelén }op"eeh andere. 'voor de _, ... ,,_, ...... ,.,_,..;,;,in'ili:i( l<lr\;,l;..,o.,.;, .; AFVAL · 

INZAMELING 
AMERICA 

benadering van natuur en milieu. 'We zullen 
bijvoorbeeld andere eri mlll~riendelljkere 
produkteri moeten gaan consumeren; Ook 
moeten we ons afval drastisch zien te vermln- · 
deren en bovendien zo ver\veii<en dat alles 
wat · b~lkbaar Is ·ook teruggèwonneri. kan · 

De mensheld Is voor haar bestaan afhankeliJk worden. . · · · · ·· · · · · 
van haar natuurlijke omgeving, van de pro- · Natuur- en milleuvriendèitïk gedrag I~ iets dat 
dukten die de aarde en de natuur opleveren. ledereen moet, maaroo.k kan aanleren. leder 
Zonder zuivere lucht, betrouwbaar drinkwa- van ons, produceht, consument en bestuur
ter, en basisgrondstoffen voor ons dagelijks der, kan en moet een eigen bijdrage leveren 
voedsel kunnen we ons bestaan wel ver~ aan het behoud en zo mogelijk her$tel van 
geten. milieu en natuur. In dit kader zal In het kerk- · 
Maar met het· toenemen van het aantal dorp Americ8, iri de gemeente Horst, een 
levende wezens Is ook het gebruik van de proef worden gedaan·.met het .gèscheiden 
natuurlijke omgeving en ·de grondstoffen inzamelen van huishoudelijk afval. 

uur;. . .:.·· ·.. . :·.·", : ·: ,. :;· . 
Tijdens deze ayond krijgen de bewoners 
lichting op deproêf en Is er 'gelegent)e{d 
vragen te stellen. Daarnaast zulten de 
r1ers schriftelijk . voorlichtlngsmatèrtáSJ · 
de proef ontvangen.. . · · 

.KONINKRUK DER NEDERLASDEN . . sterk toegenomen. En niet alleen dat ook Van de bewoners zal worden gevraagd om 
produceren we met z'n allen steeds meer hun afval te scheiden in drie stromen:· com
afval, vervuilen we steeds meer natuur eri ont- posteerbaar materiaal (groente-, frult-, en 
trekken we in toenemende mate bossen en tuinafval); schadelijke probleemstoffen (bat
andere omgeving aan .de natuurlijke bestem- terijen, chemlcaliên, etc.) en alles wat er na 
mipg. Daarbij komt als logisch voortvloeisel deze schelding overblijft. (En daarnaast blïjft 
steeds meer en ernstiger verontreiniging van natuurlijk gelden: glas In de glasbak, en oud 
onze lucht, ons (drlnk)water en onze bodem. papier en textiel meegeven aan inzamelaars). ~ · çp 
Kortom, we zijn hard op weg n~r verzuring, Door deze proef zal de hoeveeheld afval die · ~ J (~-· · · · 
vergiftiging, naar een onleefbaar milieu. anders terecht zou komen op de vuilnlsstort- ~ ·. . ~- 0 ~ . 
Studie op dit gebied heeft geleid tot het besef plaats met zo'n 50% afnemen. Bovendien - \)V · - 1'\ (\ c o· 
'---------------- . @_~® \J. I_U . . 
= we deze bedreigende ontwikkelingen kan uit het te composteren organisch mate- eJ ~ 
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Voorlichtingafval
inzameling America 
AM ERICA - De mensbeid is voor baar 
bestaan afhankelijk van baar natuurlij
ke omgeving, van de produkten die de 
aarde en de natuur opleveren. Zon.der 
zuivere lucht, betrouwbaar drinkwater 
en basisgrondstoffen voor ons dagelijks 
voedsel kunnen we ons bestaan wel ver
geten. 
Maar met het toenemen van het aantal 
levende wezens is ook het gebruik van de 
natuurlijke omgeving en de grondstof
fen sterk toegenomen. En niet alleen 
dat: ook produceren we met z'n allen 
steeds meer afval, vervuilen we steeds 
meer natuur en onttrekken we in toene
mende mate bossen en andere omgeving 
aan de natuurlijke bestemming. Daarbij 
komt als logisch voortvloeisel steeds 
meer en ernstiger verontreiniging van 
onze lucht, ons (drink)water en onze bo
.dem. Kortom, we zijn hard op weg naar 
veriuring, vergiftiging, naar een onleef-
baar milieu. · 
Studie op dit gebied heeft geleid tot het 
besef dat we deze bedreigende ontwik
kelingen een halt moeten toeroepen en 
ook dat we ·middelen hebben, of kunnen 
ontwikkelen, om dat te doen. Niet al
leen de industrieën en overheden zijn 
met deze ontwikkelingen doende. Ook 
de burger is zich zorgen gaan maken 
over deze bedreigende situatie. 
Natuurbehoud en milieubesef zijn geen 
zaken die gerealiseerd kunnen worden 
via het omzetten van een paar knoppen. 
Dat vergt geld, en ook een andere men
taliteit. We zulJen moeten omschakelen 
op een andere benadering van natuur en 
milieu. We zullen bijvoorbeeld andere 
en rnilieuivriendelijkere produitten moe
ten gaan consumeren. Ook moeten we 
ons afval drastisch zien te verminderen 
en bovendien zo verwerken dat alles wat 
bruikbaar is ook teruggewonnen kan 
wórden. 
Natuur- en milieuvriendeliik Redrail is 

iets dat iedereen moet, maar ook kan 
aanleren. leder van ons, producent, con
sument en bestuurder, kan en moet een 
eigen bijdrage leveren aan het behoud 
en zo mogelijk herstel van milieu en na
tuur. In dit kader zal in het kerkdorp 
'America, in de gemeente Horst, een 
proef worden gedaan met het geschei
den inzamelen van huishoudelijk afval. 
Van de bewoners zal worden gevraagd 
om hun afval te scheiden in drie stro
men: Composteerbaar materiaal 
(groente-, fruit- en tuinafval); schadelij
ke probleemstoffen (batterijen, chemi
caliën, etc.) en alles wat er na deze schei
ding c>vm)lijft. (En daarnaast blijft na
tuurlijk gelden: glas in de glasbak en 
oud papier en textiel meegeven aan inza
melaars). 
Door deze proef zal de hoeveelheid afval 
die anders terecht zou komen op de vuil-

. nisstortplaats met zo'n SOtYe afnemen. 
Bovendien kan uit het te composteren 
organisch materiaal een goed, opnieuw 
te gebruiken gronc$5tof worden terugge
wonnen, namelijk composL 
Het meewerken aan een huisvuilschei
dingsproef in de eigen gemeente is van 
belang om er via 'een kleine eigen bijdra
ge voor te zorgen dat ook na ons gezond 
en goed geleefd, gew~kt, en gewoond 
kan worden. Dus niet alleen voor onze 
eigen elirekte toekomst en leefomstan
digheden, maar vooral voor de wereld 
van onze kindetm. 
In het kader van de proef zal, op maan
dag 24 oktober, een voorlichtingsavond 
gehbuden worden. Deze avond zal 
plaatsvinden in de basisschool 'De Wou~ 
ter' en duurt van 20.00 uur tot ongeveer 
21~0 uur. 
Tijdens deze avond krijgen de bewoners 
toelichting op de proef en is er gelegen
beid oni vragen te stellen. Daarnaast 
zullen de bewoners schriftelijk voorlich
tingsmateriaal over de proef ontvangen. 
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. 1 d w uter in America vindt maandag lL) ~Ç 
AMERICA- In ~hoo e li~tingsavond plaats over het ge· 19 '-q 
van ~cht ~ot half tien ee~~ in het Horster kerkdorp. 
schelden mzamelen van . fop woensdag 2 
Zoals gemeld wil d~ gemeente bij 11: v~ ophalen van 
nove~ber. in Am ene~~ C:~eme!te en eontrans Deurne, 
bet buisvUil Medewe ers - maandag tekst en 
die bet project uitvoert, ge~en de Ame~~ in de toekomst ook 
uitleg over het proj~~ 15 derd~::~den in composteerbaar 
elders in Horst h~t warestaf al Het organisch materiaal 
materiaal, chenusch afval en v buiSVuil heeft als t 
wordt verwerkt tot comlh~dst.afvHeal,t ~~:~:~~de stortplaats te-
voordeel dat de hoevee e1 . 

' recht komt, met de helft afneemt 
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Vanaf mvE!IIiJer a. s ·. zal in CllZe deelgemeente een 
proefnemi.n;J plaatsv.i.rden met het apart .inzamelen 
van door de ~ zelf gescheiden huisvuil. 
Hiertoe · zal aan alle huisaansluitilçen een aparte 
gtoene minicxntainer. worden uitgereikt voor het 
depaleren van m:ganisdl materiaal (èp:oente-, fruit
en tuinafval); deze cart:ainers woroen eeJ1IDBal. per 
twee weken geleecp. Voor het overige zal wkelijks 
de bekerDe plastic huisvuilzak worden irgezameld; 
deze is bestemd voor gëbriîik ten behoeve van het 
xestafval. Daarnaast zult u een kleine mini-box 
art:vaDJen voor het beWaren en aanbieden van kleirië 
chemisdle afvalstoffen. Dit zogenaande K. C.A. zal 
eemaal. per kwartaal, te beginnen in J10VE!fti:)er, 

apart lilOrden qx;Jehaald. 

In vexbarxl met deze p:roefnemin:J zal een sociaal
wet:.ensc.hawelijk cnJerzoek worden uitgevoerd gedu
reme de locptijd. Dl.t zal zowel telefalisch als 
schriftelijk plaatsvimen voorafgaand en tijdens de 
proef. Dit aU!rzoek wor:àt uitgevoerd door het 
Waste ManagEment P.rograiiiDa, een ~er
barn van de Katholieke universiteit Brabant en van 
de Tedmische Universiteit Eindhoven. Ilüien u 
àaarvoor Wm:àt benaderd wordt u vrierdelijk ver
zocht aan het aderzoek mee te werken. 

Verdere getJeVel'lS betreffen:3e de ~' de 
startdatum, de scheidin;Jsregel.s voor het afval, de 
K. C.A. -lijst, zullen eini oJd:d:)erjbegin llO\reJit)er 

aan alle ~ worden aan;JerEÛkt, per krant 
en via folders, persberichten, etc. Als bijz~ 
infarmatiepmt vestigen wij ru al uw aamacht ql 
een voorlic:htin:}savad CNer . de proef, die gehcu:Jen 
gaat worden q> maarrlag 24 oJct:d)er 1988. 

18 
WOOJ!!Il een mçef)mim Jiet li'fi?11eit1m hJipd 1 Jn
iP"'@l ingl 

Heel kort qezer:P, door het afVal te sc.beiden berei
ken we twee doeleinden. In de eerste plaats Jean 
van het oxganiscb materiaal heel ruttige en bruik
lJare o ••t<lSt worden gEp'OdiJOeerd en Janmen her
qebruik· en recycl.iDJ uit het afval 'WOrden ge:st.hu
leerd. In de tweede plaats . 1llmdt de hceveelheid 
uit:e.irdelijk 1'0) te storten afval. ven:eqaan:l be
perkt, maximaal tot 12 l 13't van het huidige vo
lUJre. Dit spaart dus :ruimte en al te ziàltbare 
aantastin;J van het l..an3schap. 
Afgezien van·· deze cnu:eet te bereiken resultaten 
levert gescheiden hui.svuil.inzamiDJ een bijdrage 
aan natuur- en milieubèhcui en herllaal.d gebruik van 
~imaire gzadst:o-mf§en. 
Redenen gerrSf an aan een dEngelijke proefne-
mi.rg me te doen. Bovemien doen we dan zelf iets 
aan het zelf geproduceerde afval en sdluiven we 
niet al ooze afVal.p:rà>lanen naar ooze ld.Jne:ren, 
naar de toekanst. 
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PROEF 
AFVAL 
INZAMELING· 
Start proet gesch~iden InZameling hu~s-. 'i·_ 
houdelijk afval Amer1ca._ - · _ _ , .: ; . 
In het kerkdorp Americà In dè gemeente 
Horstzàt begin november' èen Proef Val'! start' 
gaan op het gebied van gescheicten lnza~: 
ling _van huishoudeliJk afval. ; ,,;._~: ,:.!;',-.) ~ - : "~, - · __ : 
De ftiWOi'lerS vänAinei'lcá kriJ -- ·· 'lh èiitkidef: ' ' ' ' .. .. ' . . - gen .. · . . 
.een groene rnlnlcontalner ter llèSChlkking, 
welke bestemd Is '(Oor het Ç)fganiSét\ afval.· { . 
Daarnaast ontvangt -men .een K.CA~bOx ~~
(KC.A. = klein chemisch afval) w~n meri -~ 
het klein chemisch afval zOOis battefljén, vert-.. ,\· 
resten en spuitbussen tijdelijk kail ot>slaan. ? 
De Inhoud van de KCA~bOx zal4 keer per ~-': 
jaar, vla ·speciale, Van .tevoren aangék~ '' ·. 
digde acties, worden. Ingezameld en op de ,~; 
juiste wijze vernietigd. Al het overige afval kail .~. 
gewoori in de pla5tiC vuilniszak die wekelijks .i' . 
opgehaald wordt ·· ,. : . : . ·._· ·· ·. · ,,. 
De ,bedóèlilig van ete proef is; door d { 
gescheiden inzameling, de hoeveelheid t ~~" 
storten afval. te beperken. Bovendien zal ~: •· 
gedeelte van het aty81, in ~- vcmn w,n coin ,;~ 
Post.. beschikbaar komeri voor hergebruik \ . 
Deze compost zal van een zeer hoge 1<wali ''' •· 

. . telt zijn omdat ook het klein chemisëh a 
gescheiden wordt ingezallleld waardoor h 
dus . niet. meer tuSSèn het. ~18 8fval . 
kome(l,' Door dit alles· ~I een gunstig eff . 
Voor _het.mli.ieu .Optred~~ . ··:: .. ·.-·_,~· ... _ -.-~~ ~ ... ~ , ~- -. ~, 
De initia~emers van de proef .~Jjn de' hu~ :'ë-.: 
vuilinzamelaai Spec!aal . Transport COtr · ,/~ 
uit Deurne (d~ ook de kosten van de pr ·t . · 
draagt) en de gemeente HOràt Oàarriaast ·· 

. ·het Waste Management ~ogranl;na, · 
samenv/~ingsvemàn~ ·;tUs~r(~ .Techri 
sche UniVersiteit ~lndhpyen èti d~ Kàthöl~ 

. Universitèit Brabantop .hei_geblëd ~Väri a · 
. en milrèU . tier là8i-Wèter)sèt~pp~lljk . . . . • . soç . . .. ·· . . · .. . .. .. ,. 

derzoèk, ,de, pr08Ven.J:nèt ;CQmpQ.st :en · 
voorfiChting verzQI:geil.>:.: ~.\-, _>~~{h.:;;~:-: :;,;·. _, 
De Inwoners van Anierica zullen ·~ komen 
wekèh cfOor middel Varl.biieven; lulmt'ArU"'"-utll~ 
kelen en een sPeCiale vo6rtiêhilng~Vöï;d .. . 
de hoogt~ gesteld.~~-~ aei>r.~r-~ ,, 
Voou!leer infCll11lati~ lw.l1t_Y .t~rtl,CfltJ)Ij~ ·•+:.: f . 
Getneente Horst, de h~:SOmmerdiJk;. , ;: . 

• 04709~1441 en Speêia8111Wlspórfcotrari t 
de heer Berg, ièl. Ó493Q:.'1 .~~-·/? : c< · iY: .. 
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BIJI.AGE 5: OVERZICID' KrACHl'EN 

1. Container niet geleverd 4x 
2. Kleinere container (120 1) gevraagd 7x 
3. Grotere container gevraagd 1x 
4. Tweede container gevraagd 1x 
5. Container niet geledigd 2x 
6. Deksel container gescheurd 1x 
7. KCA-l:x>x niet geleverd 5x 
8. Afstarx:l KCA ophaalauto in buitengebied 

te groot 1x 
9. Afstarx:l KCA ophaalpunt te groot 1x 
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