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VOOJM:X)RD 

Voor u ligt het ein::irawort van de tweejarige proefrlernirq met het 

gescheiden inzamelen van huisvuil in de gemeente Nuenen. 

De proefrlernirq is als geheel geslaagd te noemen. De voorgestane doel

stell~en, zoals vohnnereductie, een kwalitatief goede cx:aupcst uit 

GFl', een vergrot~ van de hoeveelheid in;Jezameld KCA, en een soepele 

oversdlakel~ naar een nieuw inzamelsysteem, zijn alle gerealiseerd. 

Tevens zijn de cp;Jedane bevin:linJen de basis geworden voor de besluit

vol:Tilin; in de gemeente an verder te gaan q> deze weg in de deelnemerrle 

wijken dodl an ook over te gaan naar definitieve gescheiden inzamel~ 

van huisvuil q> de sdlaal van het hele gemeentel.ijk verzorgill;sgebied, 

zodra dat t.edmisch en qua ven.>er~ mogel.ijk is. D:ianree sluit de 

aldus iixJarg gezette ontwikkel.~ nauwkeurig aan bij de beleidslijn 

voor afvalverwijder~ zoals dit besc::hreven is in het onlangs ver

schenen Nationaal Milieu Beleidsplan. Dit betekent dat de q>gedane 

ervar~ direct toepashaar is in de nabije toekarst. Hiermee kan aan de 

opdrachtgever, Speciaal Transport Cotrans b. v. te Demne, en aan de 

Gemeente Nuenen een goed oog q> de toekarst 'WOrden toegeschreven. 

Een sucxesvol verloop van een dergelijke proefnemin:J kant natuurlijk 

niet zanaar uit de ludlt vallen. Velen hel:i;)en q> uiteenl~e wijze 

bijgedragen aan het positieve resultaat. Een ~Id van dank is dan ook 

op zijn plaats aan de betrokken bewoners, de gemeente, de inzamelaar, 

de Milieudienst Eimhaven en de media; zorxier hun medewer~ was dit 

experiment niet mge.l.ijk ~IOOSt. Ook de medewerkers van het waste 

Management Progranuna mag ik hiemij niet over het hoofd zien. 

Bij dit ein::irawort zij er volledigheidshalve q> gewezen dat er van 

deze proefrlernirq ook eenJere uitgebreide raworten van het sociaal

we~ijk cn:Jerzoek vOOJ:tlamen zijn zanede de interimrappor

tages. 

Tenslotte is het vanzelfspre.kerxl dat het. Waste Management Programma 

gaame :bereid is an dit rawort waar gewenst nader toe te lidlten. 

drs. P. Gerlach, 

Manager 

Waste Management Programma. 
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0. SAMENVATI'ING· 

0p 30 sept.er!t)er 1987 is in de gemeente Nuenen een start gemaakt met een 

tweejarige proetnemi.rY:J met het gesdleiden inzamelen van huisvuil. De 

proef betrof een dee1 van de gemeente, de wijken I..argakker en 'lt:lnakker, 

in totaa1 827 aansluitin;Jen. 

Van de wekel.ijkse integral.e huisvuilinzamelin; door mi.ddel van plastic 

zakken werd de bewoners gevraacp ~ te sdlakel.en naar een altemeren

de, tweewekel.ijkse inzamelmethodiek waamij voorscheiclirg dien:Je te 

geschieden in een c:x:l1p)S't.eel deel, dat per 240 liter minicontai.ner 

werd .injezameld, en een restfractie, die per huisvuilzak werd irgeza

meld. I8amaast had deze proefneming een extra dimensie gekregen door 

de toevoegin:J van een apart KC'A-haalinzamel.systeem, per KCA-box, een

maal per kwartaal. De proefneJni.rg als geheel. was primair geridlt q> het 

verkrijgen van een goed, aan gestelde lardel.ijke nonnen voldoerxi ein:i

prcduct uit de organ.i.sdle fractie, namelijk CUt~Q:>"t. Een tweede, daar

rree sterk samenh.an;Jen:i dee1 van de proef was het berei.ken van een 

belCIDJrijke volume - c.q. stortreductie. Het derde dee1 werd gevo:rm:i 

door het terugdrin:Jen van KCA in het afval. 

Vanuit tedmisch oogp.mt is de proetnemi.rY:J als geheel geslaa~ te 

noerren. Qnschakelin:J qua inzamelmethodiek had geen onoverkanelijke 

problemen q:x;Jeleverd. Wel is in de lc:q> der tijd door meerdere bewoners 

gebruik gernaakt van de nogelijkheid an een kleinere mi.nioontainer te 

krijgen. On:ianks de uitleverin:Jsproblemen direct voorafgaand aan de 

eerste inzamelin:J is de aparte KCA-haaljbrenginzamellnethocliek heel 

suocesvol verlcpen met een hoge inzamelrespons. 

Chierzoeksrnatig zijn tijdens deze proetnemi.rY:J de volgen:le technische 

resultaten behaald. De .injezamelde hoeveelheid GFT hedroeg 41,6 gew. % 

van het totale afval waardoor er een netto afvalreductie van 35 gew. % 

werd berei.kt. Dit i.Irplioeerde een goecle dee1name aan de proefneming. 

Uit het in3eza:melde GFT werd een cat~Q:>"t venraardi~ die :ru.insdloots 

voldeed aan de oonoeptnormerin:J voor O"tcst betreffen:Je de zwa.re 

metalen. 

Ook de KCA inzamelin:J bleek suooesvol te verlcpen. Met het in de proef

llei!lin3 gehanteerde inzamelin:;Jsnv:x:lel werd per aanslui tin:J 4, 8 kgjj aar 

KC'A in:Jezameld, aanzienlijk meer als bij de voorheen aanwezige ooge-
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lij:kheid waart>ij de dee.lnemers hun KCA aanleveren bij het gemeentelijke 

depot. 

Ee.n ardere lijn in het orxierzoekswerk werd gevo:rnd door het sociaal

TNetensdlappel.ijk orxierzoek. Hiemij zijn de bewoners een aanta1 malen 

~ aangaarrle de proefrleniJ'q, hun corx::rete bevin:li.n:J'en, en hun 

haxti.rg tegencver de methodiek en mi.lieubewustzijn. Hieruit is gebleken 

dat de bewoners in de proefwijk in zeer :r::uime mate positief staan 

tegenover het gescheiden inzamelen van huisvuil en ook willen blijven 

meewerken. In beperkte mate kwam kritiek naar voren aan;a.arr:ie de wijze 

van i.nza:rnelen, het volume en de over last van de tP.nioantainer. Hoewe1 

dit positieve beeld spoort met onjerzoeksgegevens uit ardere delen in 

het lam is het toc::h een opnerkelijk gegeven, atdat het te Nuenen an 

een proef h.arxlelde waaraan men niet vaplicht behoefde deel te nemen en 

waarbij continuerin3' van de zakkeninzamelmethodiek tot de JOOgelijk

heden is blijven behoren. 

Per 1 sept:.ent>er 1989 werd het gescheiden inzamelin3'Sl00del in de beide 

proefwijken voortgezet. Opschalin3' van het IOCXiel voor de gehele gemeen

te Nuenen is, door het ontbreken van een camposterin;slocatie, op di t 

nanent niet JOOgelijk. Nadere besluitvonning 10C>et hierover nog volgen. 
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HOOFDS'IUK 1. TNT FIDING. 

De afvalvezwijderin;J in Nederlan:l staat nanenteel on:1er grate druk. 

Door de nog steeds groeierx:le afvalstroan, een nijpen:i ruimtegebrek, 

bodem- en gzon:iverontreinigin;J en plbliciteit over illegale chmpirgen 

en export van afval is er veel kri tiek ontstaan q> de aanpak van bet 

afvalprcbleem in de laatste decennia. 

Het huidige beleid van de Nederlanise overllei.d is ercp geridlt bet te 

storten afval volume te reduoeren door vooraleerst preventie, optimaal 

hergebruik en nuttige toepa.ssin;J van afvalstoffen, en pas in tweede 

instantie door de vezwerkirg van afvalstoffen in de vom van vemramen 

of (in laatste instantie) storten. 

:r-t:Jnenteel ~:rdt in Nederlan:l ongeveer 60% van het huishoudelijk afval 

gestort. De overige 40% ~:rdt grotendeels vemran:i en slechts een zeer 

klein gedeelte ~:rdt gec::c.llp)Stee:. 

catposteren is een methode van afvalvezwerking die in Ne:ierlan:l vanaf 

1931 door met name de VUilafvallnaat.sdlawij (VAM) ~:rdt toegepast. Het 

afval van een grcx>t aantal gerneenten we:rd in de vij ftiger en zestiger 

jaren vezwerkt tot c:aupost. In de loop der jaren veran:ierde de sarnen

stellin;} van het afval echter (toenernerrle hoeveelheden glas, kunststof

fen en klein dlemisch afval (KCA)), waardoor de kwaliteit van de can

post steeds meer afnarn. Verontreinigirgen met glas en plastic maakten 

de cutq;x:st een onaantrekkelijk product, maar schadelijker nog wa:ren de 

verontreinigin;Jen van de c:aupost met zware metalen zoals lood, koper, 

zink en cadmium. Deze metalen hetam een to:x:isdle werking op pop.llaties 

van mic:ro-organisrren in de bodem, terwij 1 de JOOgelijkheid bestaat dat 

deze schadelijke metalen door opnarne via planten in de menselijke 

voedselketen geraken. In de nabije toekanst ~:rden normen gesteld aan 

het gebruik van organi.sc::he meststoffen in het kader van de wet Bodem

bescherming. o:anpost verkregen uit ~ in;Jezameld afval zal zo

doen:le niet meer op de bodem toegepast kunnen ~:rden. 

In de afgelopen decennia zijn versc:hillerxie methoden van afvalscheic:lin] 

ten behoeve van hergebruik en/of nuttige toepassin;J orrlerzocht: 

met behulp van :mechanisc::he scheiciin;sinstallatie we:rd gemerg:l 

ingezameld afval gescheiden in CXl'lpOl'lenten en fracties (brardlare, 

carposteertare) : 
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er werd een bronsd'leictim cnierzoc:ht van ~ (glas, pa

pier, etc.) en later van de organische fractie (groente-, fruit

en tuinafval (GFT) en KCA. 

Een evaluatie van deze verschillende systemen (1) toont aan dat de 

gescheiden inzamelirg van sdlooe ocmpalellten of fracties de beste 

resultaten cplevert. Het terugwi.nnen van sdlone carponenten aan de bron 

betekent een reductie van de afvalstroc:m terwijl de sdladelijke stoffen 

in het restereme afval worden ~. 

~ de helft van het huishc:uiel.ijk afval. (cp gewidltsbasis) be

staat uit groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Na 'bet gesdleiden inza

melen en cx:mposteren van deze fractie uit huishoodelijk afval ootstaat 

een kwalitatief hoogwaardige C:XIit;ost. 

Het cx:mposteren van deze organisc:he fractie is dan ook een rruttige 

activiteit arrlat hierdoor enerzijds de afvalstroan aanzienlijk kan 

worden gereduceerd en er anderzijds een bruikbaar product (carp::st) 

ontstaat. 

In de Brabantse gemeente Nuenen werd van oktOOer 1987 tot oktOOer 1989 

bij 827 huishoudens het groente-, fruit- en tuinafval en het IO.ein 

Chemi.sch Afval (KCA) gescheiden in;Jezame.ld. De proef werd uitgevoerd en 

gefinancieerd door de inzame.laar, 'Speciaal Transport Cotrans B.V.' uit 

Deume. De gemeente Nuenen cnierst.eun:le het project waarvan de weten

sc:l"lawelijke begeleic:lin;J werd verzorcp door het 'Waste Management 

Progra.Imna' van de Katholieke universiteit Brabant en van de Techni.sche 

universiteit Eimhoven. Vanaf oktOOer 1989 wonit de gescheiden inzame

lirg in het proefgebied voortgezet totdat de gemeente Nuenen een defi

nitief besluit heeft genanen antrent het afvalinzame.lin;Jssysteem voor 

de gehele gemeente in de nabije toekalst. 

De deelnemers aan de proef we.rden door middel van een uitgebreid voor

lidlt.in;Jspakket uitvoerig geinformeerd antrent het bel~ van de proef, 

en genoti veerd tot deelname aan de proef. 

Tijdens de proef werd met sociaal-wetensc:'haRJeijk orderzoek bestuieerd 

in hoeverre de deel..nemeRie hui.sl'laDms bereid waren tot deelname aan de 

proef en welke factoren c:laa.rbij een rol spelen. 
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Door visuele inspecties en regelmatige sorteeranalyses werd de kwal.i

tei t van het in;1ezamelde GFl' bepaal d. De kwaliteit van de geprcx:luc:eerde 

CUi'fX)St werd beoordeeld uit de gegevens van regelmatig uitgevoerde 

c::hemisc::he analyses van het eimproduct. 

In deze Z"aRJOrtage worden de resultaten van deze tweejarige p:roefnelni.n3 

weergegeven. In hoofdstuk 2 wordt de p:roefcpzet van het omerzoek 

gegeven. Hoofdstuk 3 gaat in cp de in;Jezamelde hoeveelheden afval. 

Hoofdstuk 4 gaat over de caupcsterin;J, in hoofdstuk 5 wordt een samen

vattin;J van het sociaal-we~ijk orrlerzoek 'gegeven. Hoofdstuk 6 

geeft een besdlrijvin;J van de voorlidltin;Jsactiviteiten. Hoofdstuk 7 

gaat in· cp de ervarin;Jen van de inzamelaar en de gemeente. Hoofdstuk 8 

besdlrijft de projectleidi.rg, co6rdinatie en voortgar"x'Jscontrole teiwijl 

in hoofdstuk 9 de conclusies en aanbevelin;Jen worden gegeven. 
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HCX)FWlUK 2. FOOEFPPZEI' • 

2 .1. Het .inzamel.in;p;nc rlel. 

Het proefgebied in Nuenen is gekozen in de nieuwboowwijken I..ar¥;Jakker en 

Tanakker (827 aansluitin;Jen). In deze wijken bevinien zich voomamelijk 

1~, maar ook een aanta1 lage flats c.q. etagewonin:Jen 

(totaal 68 aansluitin;Jen). De deelnemers aan de proef \re1erd verzodlt hun 

afval te scheiden in groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en in het 

overblijverxie 'rest'-afval. Verder dierxie men de probleemstcffen apart 

te halden en te bewaren in een speciale mini -box' voor I<lein Chemisch 

Afval (KCA). De gebruikelijke glasbak en de, door de plaatselijke 

verenig~en georganiseerde, :pericxtieke papier- en textielinzamelin;Jen 

bleven bestaan • . 

Het GFT werd in;Jezameld in een 240 liter minicontainer, het 'rest'
afval in de voorheen gebrui.kelijke plastic wilniszak. Het afval werd 

alt.erneren:i in;Jezameld; in de 'even' weken de minicontainers met GFT, 

in de 'oneven' weken de plastic zakken met 'rest' -afval. Het in;Jezamel

de GFT werd gec::c::mpostee op een nabij gelegen locatie. Het 'rest'
afval werd gestort op de stortplaats RAZOB. Nadat er in 1988 een aantal 

klachten waren over stankoverlast en problernen met het sc::hoonhouden van 

de container, besloot Speciaal Transport Cotrans b.v. bij wijze van 

proef, de greene GFT-oontainers regelmatig te :reinigen. De :reinigin;J 

werd uitgevoerd in november 1988 en daama vier :reinigin;Jen in de zaner 

van 1989 met telkens 2 maarrlen tussenpoze. Voor de deelnemers waren er 

geen kosten vertx>ooen aan deze :reinigin;Jen. 

Voor het hiertx::wen beschreven inzamelin;Jsmodel werd gekozen arrlat het 

:relatief goedkoop is (alternereme inzamelin;J) en arrlat men sledlts een 
container hoefde te leve:ren aan de deelnemers. Een overzicht van aroe:re 
inzamelirgsuodellen met de bijbeho:ren:ie voor-en nadelen wordt gegeven 

in bijlage 1 (2). 

Het KCA werd 4x :per jaar door middel van speciale acties bij de deelne

merne hui.shcniens in;Jezameld. In eerste instantie was er sprake van dat 

men de binnenemners van de KCA-box aan de straat zru zetten, waarna 

deze door de inzamelaars atgeruild zouden worden voor een lege. Dit 

bleek echter door de milieuwetgevin;J verboden; het dlemisch afval moet 
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worden overtlan::ligd aan de inzamelaar. Het oorspronkelijk geplarxie 

zuivere haalsysteem werd daaran gewijzi<J:} in een neart:Jy bren;r-;yst:.eem. 

Hiert>ij reden er twee inzamelauto's door de wijken die op vaste, van 

tevo:ren aargekorxli<J:}e plaat.sen, 20 minuten bleven staan (loc:pafstand 

max.i.maal 200 meter). De bewoners Jcorxien dan hun afval inleve:ren dat 

hierna werd uitgesorteerd door medewerkers van de Milieudienst Ei.rrlho

ven. 

Het ~de KC'A werd ven.oerkt door gespecialiseerde bedrijven. 

2.2. Het sociaal~ijk aderzoek. 

Een arrler orrlerdeel van het gescheiden inzamelirgsproject te Nuenen 

vorm:ie het sociaal-wetensdlaJ::Pelijk onderzoek. In dit cnierzoek storden 

de enrari.rgen van de deel.nemen:le huishoodens centraal. Dit on1erzoek 

prcbeerde te achterhalen of de huishoudens in de wijken ~ en 

Tanakker van plan waren hun huisvuil volgens de regels van de proef te 

scheiden en welke facto:ren op deze intenties van invloed waren; of 

hierin verarxieri.rgen optraden en welke facto:ren van belarq waren bij 

deze verarxieri.rgen. Qn deze vragen te kun:nen on1erzoeken werd een 

conceptueel I'OCldel ontwikkeld. Aan de basis hieJ:Van lag een nx:xiel van 

Fishbein en Ajzen, gebaseerd op de "'Iheory of reasoned action". Aanpas

si.rg en uitbreiding van het nmel vom plaats met behulp van de opvat

ti.rgen van Verllallen en Pieters ( 1984) en Bagozzi ( 1982) • 

Het totale on1erzoek best.orrl uit 4 meti.rgen. De resultaten van deze 

meti.rgen werden elders uitgebreid besdlreven ( 3, 4) • In deze rawortage 

wordt volstaan met een samenvatti.rg (zie hoofdstuk 5). 

2. 3 De voorlic.ht.iDJsactiviteiten. 

Dc:x:>r mi.cXlel van een uitgebreid voorlicht~t werden de deel.ne

meme huishcuiens geinfonneerd over de proef en ge.motiveerd tot deel

name aan de proef. Het voorlicht~t bestom voornamelijk uit 

sc:hriftelijk voorlichtirgsmateriaal, zoals een 4x per jaar versdrij

nen:ie afvalkrant, brieven van de gemeente Nuenen aan de bewoners, 

persberichten in het plaatselijke blad ''Ron::l de L:i.nie" en in de overige 

media, en uit een afvalkalemer. 

Verder werd de bewoners nag infonnatie verstrekt via voorlichti.rgsavon

den georganiseerd voor aanvarxJ van de proefneming, via een telefonische 

8 



klac:htenlijn die werd i.ngesteld bij de gemeente, en via een open dag 

die in april 1988 werd gehc::A.Xien. 

De voorlic:htin;Jsactiviteiten worden uitgebreid besproken in hoofdstuk 

6. 
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HOOFOOIUK 3. DE T'tiAMN JNG. 

3.1. ~inzamelinj. 

Het GFT uit de 240 liter minicontainers werd in de even weken in}eza

meld met een perscontai.nerwagen en vezvolgens naar de cx:aupc)b-teringslo

catie Vel:Voerd. Kort na aanvan:J van de proef bleek dat een aantal 

deel.nemers aan de proef de 240 liter minioontainer te groot vcn:l. Er 

werd daaran de mogelijkheid gelxxien an de 240 liter minioontainer ante 

ruilen voor een 120 liter minioontainer. '1\lssen oktci:ler 1987 en oktc::i:ler 

1989 zijn er in totaal ongeveer 160 minioontainers geruild voor een 

kleinere, door met name kleine huishrudens en deel.nemers woonadltig cp 

flats. Ron::l de jaazwisselirg 87/88 art:stonden er p:rOOlemen met de inza

melirg. De laatste week van decettbar 1987 bleek week 53 te zijn, ter

wijl de eerste week van jaruari 1988 uiteraard week 1 was. Er waren 

dus twee oneven weken adlter elkaar. Dit veroorzaakte enige veJ:Warrirg 

onder de deelnemers waama er besloten werd an in week 2 ZCMel. het 

'rest'-afval als het GFT in te zamelen. Vezvolgens werd weer het 'nor

male' schema aargeha.lden {even weken GFT, oneven weken 'rest'-afval). 

In figuur 1 wo:rdt de, gedurerx:le 2 jaar, irgezarnelde hoeveel.heid GFT 

grafisc::h weergegeven. De per week inJezamelde hoeveelheid GFT en 

'rest'-afval wo:rdt gegeven in bijlage 2. Het GFT aanbod blijkt bet 

hoogste te zi jn in het voor- en najaar en is laag in de wintexperiode 

{± 50% van de piekaanvoer in het voor- en najaar). 
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Figuur 1: IJge~anplde hoeYeeJhe:i.d GFT. 
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Gedurerx:le de proefnernirq werd in totaa1 610.800 kg GFT .i.n;Jezarneld (52 

inzarrel.i.n;Jen) wat een gemiddelde hoeveelheid opleverde van 11.746 kg 

GFT per 2 weken. OrXlerstaande tabel 1 geeft de .i.n;Jezarnelde hoeveelheid 

per jaar en tevens de per aansluit.i.n;J .i.n;Jezamelde hoeveelheid per week . 

.i.n;Jezarnelde hoeveelheid GFT (kg) 

totaal per inzarnel.i.n;J per aansluit.i.n;J 
(twee· weken) (per week) 

jaar 1 322.940 12.421 7,5 
jaar 2 287.860 11.072 6,7 
jaar 1 + 2 610.800 11.746 7,1 

Tabel 1: In]ezamelde hoeveelheden GFT Nuenen. 

Uit tabel 1 blijkt dat er in het 1e jaar van de proefnerni.rxJ meer GFT 

per aansl ui t.i.n;J werd .i.n;Jezameld als in het 2e j aar. Di t kan duiden op 

een vermi.merde deelname van de aangesloten huishoudens, maar kan ook 

zijn oorzaak vin:ien in weersinvloeden waardoor er min:ier tuinafval is 

ontstaan. overigens zijn de verschillen sledlts ger.i.n;J. 

De vochtigheid van het .i.n;Jezarnelde GFT lag tussen de 55 en 65% (winter

periode hoog vochtgehalte, z~iode relatief laag vochtgehalte). 

Het organische stofgehal te van het .i.n;Jezamelde GFT was gemiddeld 55% 

van de droge stof. De Iii was ongeveer 6. Het .i.n;Jezamelde GFT bleek met 

name in de niet-winterperiode relatief veel zam te bevatten. Dit 

veroorzaakte wat lag ere organische stofgehal ten in de cxmpost geprodu

ceerd uit GFT .i.n;Jezarneld in deze periode. Bijlage 3 geeft de chemische 

analyses van het .i.n;Jezarnelde GFT. 

Uit visuele inspecties bleek dat de zuivemeid van het .i.n;Jezarnelde GFT 

aanvankelijk zeer redelijk was. In de wi.nt.ennaaoo.en van 87/88 narn de 

zuiverneid echter af. Er werd een toename geconstateerd van met name de 

hoeveelheid plastic en glas. Via het voorlichtin]smateriaal werd de 

bewoners daaran nadrukkelijk verzocht de scheidingsregels beter toe te 

passen. '!'evens werden de in:iividuele minicontainers steekproefsgewij s 

gecontroleerd. Dit resulteerde in een aanzienlijke vert>eter.i.n;J van de 

zuiverneid van het .i.n;Jezarnelde GFT. overigens bleven er regelmatig 
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fluctuaties in de zuivemeid van het in;Jezamelde GFT voorkanen. In 

scmnige 'Neken bleken er meer verontreinigin;Jen in aanwezig te zijn. De 

oorzaken voor dit "i.noonsequente" afvalscheidi.n;Jsgedrag zijn niet 

achterhaald. 

Gelniddeld is de zuivemeid van het in;Jezamelde GFl' naar schattin;J >95%. 

3.2. Resta.fval.inza. 
In figuur 2 'WOrdt de jn;Jezamelde hoeveelheid 'rest'-afval grafisch 

weergegeven. De in;Jezamelde hoeveelheden varieren tussen 14 en 24 ton 

per 2 weken. Vanaf juni 1989 lijkt er een toename van de hoeveelheid 

in;Jezameld 'rest'-afval q> te treden. De oorzaak hiervoor is onduide

lijk, maar kan samenh.an;Jen lt'et de veminderde hoeveelheid GFT in;Jeza

lt'eld in het 2e jaar. Dit kan duiden q> een overloop van GFT naar de 

restfractie. OVerigens dient bij de inzamelin;Jshoeveelhe:ien van het 

'rest'-afval opgemerkt te 'WOrden dat deze inclusief grof huisvuil zijn. 

f=~f_ ~) T A~="V Al. 11\J:Z AMELii'\.iG 
'\: : _JC":\F. ~~ i 98 7 I i 9f38/ ~ 9 89 

':• ". -·--·-------

1.5 

10 

5 

0 
4 1 5 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 1 1 2 1 3 1 39 

1987 1988 1989 

WEEKNUMMER 

Figuur 2: De in;Jez.amel de hoeveelheid 'rest' -afval. 
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Tabe1 2 geeft de in;Jezamelde hoeveel.heclen 'rest' -afval per jaar en 

tevens de per aansluitin;J in;Jezamelde hoeveelheid per week. 

~an-elde hoeveelheid restafval (kg) 

totaal per inzan-elin;J per aansluitin;J per week 

jaar 1 396.620 15.255 9,2 
jaar 2 460.080 17.695 10,7 
jaar 1 + 2 856.700 16.475 10,0 

Tabel 2: Ingezamelde hceveel.heden 'rest'-afval. Nuenen. 

De in;Jezan-elde hoeveelheid 'rest'-afval per aansluitin;J per week be

c:lr'oe;J 10 kg over een periode van 2 j aar. 

In de rapportage over het 1e j aar proefneming in Nuenen ( 5) werden 

an:lere cijfers antrent de in;Jezan-elde hoeveelheden 'rest'-afval gege

ven. Na overleg met Speciaal Transport Cotrans B.V. bleek dat in de 

eerder gegeven cijfers fouten zijn geslopen. De cijfers gehanteerd in 

deze rapportage zijn gecorrigeerd en geven de werkelijk in;Jezan-elde 

hoeveelheden 'rest'-afval in de wijken I.angakker en Tomakker in Nuenen 

in 1987/1988/1989 weer. 
In bijlage 4 worden de in Nuenen in;Jezan-elde hoeveelheden GFT en 

'rest'-afval per aansluitin;J per week vergeleken met de in;Jezan-elde 

hoeveelheden bij an:lere proefnemingen die manenteel in Nederlan:l worden 

ui tgevoerd. 

De gemeten waarden in Nuenen blijken goed overeen te kDrnen met de 

waarden in an:lere gemeenten in Nederlan:l. 

Met de hiemoven vermelde gegevens antrent de in;Jezan-elde hoeveelheden 

GFT en 'rest' -afval kan de bereikte afvalreductie met het toegepaste 

inzan-ellrodel worden berekerrl. Tabel 3 geeft hiervan een overzic::ht. 
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% 'rest'-afval % GFl' % netto afvalreduc-
tie* 

jaar 1 55,1 44,9 38,3 
jaar 2 61,5 38,5 31,9 
jaar 1 + 2 58,4 41,6 35 

* De netto afvalreductie werd berekerxi door de retourstrcx:ln die 
vanuit het oarposterin;Jsproces alsnog werd gestort (6,6 gew. %) af 
te trekken van het irgezamelde percentage GFl'. 

Tabe1 3: Percentages 
in Nuenen. 

In de totale proefperiode is 35% van het totale afval nuttig toegepast 

in de VOil!l van c:onpost. In het tweede jaar is de afvalreductie met 6,4% 

tenlggelopen. Dit werd vooral veroorzaakt door een toename van de 

hoeveelheid 'rest' -afval. 

3. 3. De KCA-.i.nzam?J irg. 

In de tweejarige proef~ werd in totaal 9x het KCA irgezameld 

(periode 28-10-1987 t;m 11-10-1989) . De irgezamelde hoeveelheden worden 

vennel.d in bij lage 10. Per inzamelirg baden ongeveer 190 mensen KCA 

aan. Bij de eerste twee inzamelirgen werd er in totaal 500 a 600 kg KCA 

aangel:xxlen. Hiema liep dit op tot rom de 1. ooo kg KCA per inzamelirg 

bij een gelijkblijverxle hoeveelheid aanbiedingen. Dit kan duiden op een 

groeierxle kennis van wat KCA precies is. 

In de totale proefpericx:le bestorx:i het aan;Jel:xxlen KCA voor 46% uit 

verfresten, voor 23% uit oplosmiddelen, en voor 16,7% uit de categorie 

batterijenjaccu' s. 

Gedurerde de 2 jarige proefnemi.rg werd in totaal 7. 960 kg KCA irgeza

meld, wat overeenkant met 4,8 kg per aansluitirg per jaar. 

Gezien de hoge hoeveelheid KCA die per aansluitirg werd irgezameld, kan 

de toegepaste inzamelirgsrnethodiek als bijzomer suocesvol "WOrden 

beschouwd. 
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H<X>F'OO'IUK 4 • DE a:J.2roS'I'ERrn. 

4.1.De~ek. 

Het gescheiden ingezamelde GFT werd gec.c:rtpoSteer op hopen die gefor

ceerd werden :bel.ucht. Hiertoe werd het1 niet-voo:rbewerkte1 GFT met een 

laadschop op een hoop gezet over een geperforeerde plastic pijp. De 

hoogte van de CCIIpClSthoop bedroeg on:;1eveer 2 meter, de breedte aan de 

basis was on:;1eveer 4 meter. 

De geperforeerde pijp werd aan;esloten op een ventilator die, gestuurd 

door een tijdsc:hakel.aar 1 bepaalde hoeveel.heden lu~t door het c::x:mp:lSte

reme afval blies (zie figuur 3). 

De pauze en p..ll.stijden van de ventilator werden zodanig ingesteld dat 

het GFT werd :bel.ucht met zo'n 3 tot 8 m3 lucht/m3 afvaljuur afhankelijk 

van de fase van het corrposteringsproces. 

Iucht 

~ 
Ll_j 

I 
I 
I 

vent11ator 

Figwr 3. De cxmpost:erinJ. 

t 

GFT 

Iucht 

t t t 

Het gehele muposteringsproc:::e.de werd order een overkapping uitgevoerd1 

zodat het proces niet verstoord werd door regenwater. De on:iergrorx:l 

bestorx:l ui t stenen tegels. 

'!Wee weken na aanval'lJ van de mti{XIStering werd er opnieuw vers GFT 

aangevoerd. Di t afval werd met een laadschop bovenop het reeds com

postererx:le GFT gedeponeerd. De totale h~oogte bleef ongeveer 2 a 2 I 5 

meter ondat het eerst aangevoerde GFT in de twee weken corrpostering een 
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aanzienlijke volurnereductie had omergaan. 0p deze manier werd de GFT

aanvoer van steeds twee opeenvolgerde inzamelin;Jen in een cyclus gecom

posteerd. 

Vier weken na aanvarg van de cxmposterin;J (de aanvarg is de eerste 

GFT-aanvoer) werd de cx:mp:>sthoop atgezet. Hiertoe werd het afval met 

een laadschq> van de pijp gehaald en ve:volgens opnieuw tot een hoop 

atgezet q> een arrlere pijp. Door het anzetten werd het afval gernerxJCi en 

enigzins verklein:l. De, :inmiddels, relatief droge oOOerste laag kwam 

hoven te liggen en de relatief vochtige bovenste laag omer. 

Adlt weken na aai'1Val"g van de cxmposterin;J werd de caupost opgewerkt. 

Vanaf januari 1989 werd het GFT uit Nuenen gelijktijdig gecarp:lSteerd 

met GFT in;Jezameld bij een gelijksoortige proefneming in de gemeente 

Lieshout (aanvoer uit Lieshout gemiddeld 8,4 ton per 2 weken). Vanaf 

juli 1989 werd hier tevens GFT-afval uit een proef~ in America 

(gemeente Horst) aan toegevoegd (aanvoer uit America gemiddeld 13,2 

ton per 2 weken) . 

De mtp::>St werd e>p3ewerkt door deze met een laadschop van de pijp te 

ven~ijderen en vervolgens te zeven met een vla.kzeef q> 70 mm. Eventueel 

aanwezig metaal werd met een magneet uit de beide zeeffracties ven~ij

derd. De fractie kleiner dan 70 mm werd vervolgens met een tranp:>lL~e

zeef gezeefd op 18mm. 

Tot en met de afzeving op 22-3-1988 werd de fractie kleiner dan 18 mm 

vervolgens gezeefd op 6 mm. Na deze datum werd deze extra afzeving 

gestaakt ardat de hierbij ontstane zeer fijne c:x:mpost een relatief laag 

organisch stofgehal te bevatte. 

Tijdens de cpverking van de mrp::>St werden alle afgezeefde fracties 

gewogen. De fractie > 70 mm werd gestort q> de RAZOB, de fractie 18-70 

mn werd gemergd met vers aangevoerd GFT en opnieuw gecarposteerd ter

wijl de fractie(s) < 18 mm het ejnjproduct vonrrle(n). 

Tijdens de oarposterin;J werd de 1:.enparatuur van het c::arposteren:ie afval 

en de beluchtin;Jshoeveelheid regelmatig gemeteri. Het ejnjproduct van 

iedere afzevin;J werd belronsterd waama dit mnster werd geanalyseerd q> 

droge stof, o:rganische stof, totale hoeveelheid wateroplosba.ar koolstof 

('IOC) , de pi, cadmium, chroan, koper, ni.kkel, lood en zink. Ter bepa

lin;J van de bemestin;Jgwaarde van de oatpOSt werd het gehalte aan stik-
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stof, fosfaat, kalium, calcium, magnesium en natrium in enkele J001"lSters 

van enkele afzevin]en bepaald. 

Het irqezamelde GFl' van week 12 ( 1988) werd voor aanvarg van de cc::m

posterin;J in zijn qeheel gemalen. Het catlfX)Ster.in;Jsverloq:> en de analy

seresultaten van dit gemalen afval wordt besproken in bijlage 5. 

Bijlage 6 geeft een averzidlt van de gebruikte awaratuur en materialen 

bij de catlfX)Sterin;J. 

4.2. 

4.2.1. 

De~tat.en. 

Bet verloqJ van de CDipJSteriJ'g. 

Het afval uit de winterperiode werd voor bet anzetten van de carp:>St.

hoq:> beludlt met 8 m3 lud1t/m3 afval per uur en bet afval uit de niet

wint.aperiode met 5 m3 lucht/rn3 afval per uur. (Het afval uit de win

teJ:periode was natter, waardoor er voor een hogere beluchtirqshoeveel

heid werd gekozen zodat er een snellere drogirq ~d.) 

Na bet anzetten werden de catjfXASt.hopen belucht met 3 m3 lud1t/rn3 afval 

per uur. '!'evens werd enige mal en de beluchtirqshoeveelheid wat geva

rieerd an de invloed hiervan op het e:i.zljproduct te besbxleren. Deze 

bleek bij de hier gehruikte beluchtirqshoeveelheden slec:::hts geri.rg te 

zijn, alhoewel een geri.rgere beluchtirqshoeveelheid wel een terrpera

tuurstijgin;J in de canposthopen tot gevolg had en tevens een iets 

natter e:i.zljproduct opleverde. 

Het tenperatuurverloop tijdens de canposteri.rg vertoorx:le een snelle 

stijgin;J in de canposthopen tot zo'n 60"C binnen 1 dag. Dit duidde op 

een snelle opstart van het canposteringsproces. Vervolgens bleef de 

tenperatuur in de cauposthopen ongeveer constant an na bet anzetten 

langzaam af te nemen tot 30 a 40"C. Hierna werd de ruwe caupc:st af

gezeefd. 

In bijlage 7 wordt het terrperatuurverloq:> en de beludltin;shoeveelheid 

van enige cycli weergegeven. 

Tijdens de ~ is de catlfX)Sterin;J zorx:ler noernenswaardige pro

blemen verlopen. Oak de c:pneDJirq en gezamenlijke catp:sterirq van het 

Nuenense GFT met GFl' uit Lieshout (jarruari 1989) leverde geen prcblemen 

op. Nadat er tevens GFT uit America werd toegevoegd (jul.i 1989) bleek 

er persvodlt uit de canposthopen te lopen. Dit werd veroorzaakt door de 

hoge VOC'htigheid van het GFT uit America. Dit probleem werd grotel'Xieels 
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opgelost door het drogere afval uit Nuenen en Li.eshout als orxlerlaag te 

gebru.iken. Na 1 week carposteri,m werd hier het zeer natte GFI' uit 

America bovenop gelegd. Het GFI' uit Nuenen/Li.eshout dierxie nu als 

relatief droog beluchti,msbed dat vocht uit het zeer natte GFI' uit 

America abso:rbeerde. 

4.2.2. De ~van de ""la;t. 

In bijlage 8 wordt het gewichtspercentage van de zeeffracties bij de 

opwerkin:J van de CCtiifXJS"t in % van de vers aarxJevoerde hoeveelheid GFI' 

gegeven. In oooerstaan::le figuur worden de gemiddelde gewidltspercenta

ges van het 1e jaar proefnemi.n;J (17 afzevi,men) toJeergegeven. De eerste 

5 afzevi,men werd de fractie kleiner dan 18 mm ook nog op 6 mm afge

zeefd. Dit resulteerde in een gerniddelde verhouciin; van 10 gew. % 6-18 

mm en 30 gew. % kleiner dan 6 mm op de vers aargevoerde hoeveelheid 

GFI'. 

De hierorxier vermeldde gegevens hebben alleen betrekld..rg op de can

posteri,m van het Nuenense GFI' (dus zorxier opnengi.n;J met GFI' uit Li.es

hout en,lof America). 

GFT 100 gew"~ 

~ comoostenng 

EJ 55.1 gew% 

zeving 

B B 
6.6-

tenJQ naar 

stort corrposter. COf'Tl)OSt 

Figuur 4: ~ C*"fiCSt. 
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De zeeffractie groter dan 70 mm (6,6 gew. %) bevat grave verontreini

girgen die in het GFT aanwezig zijn, alsmede het grave organische 

materiaal (takkenbossen, struiken, e.d.). !):)or het ontbreken van alter

natieven werd deze fractie gestort op de RAZOB te Mierlo. 

De zeeffractie 18-70 mm (8,5 gew. %) bevatte neg niet gestabiliseerd 

organisch materiaal (takjes, papier, e. d.) en wat verontreinigirgen. 

Deze fractie werd geztlen3d met vers aan;Jevoerd GFT en opnieuw mee gecx:m

posteel:d. De fractie kleiner dan 18 mm (40 gew. %) vol."'Irle het e.irxlpro

duct dat na een korte narijpirg in de open lucht, na een eventuele 

malirg, kan worden afgezet. 

Tijdens de curp:JSt.erirg is door verd.arrpirg van water en anzettirg van 

organische stoffen in 002 en H20 44, 9% van het begirgewicht verloren 

gegaan. Dit noernt men het broeiverlies. Er bleek een verschil van zo'n 

10 a 15 gew. % te bestaan in broeiverlies van GFT aan;evoerd in de 

winterperiode (hoog broeiverlies) en GFT aan;Jevoerd in de niet-winter

periode (laag broeiverlies). 

Dit verschil werd veroorzaakt door verschillen in samenstellirg van het 

GFT uit de winterperiode en de overige periodes van het jaar. Het GFT 

irgezameld in de niet-winterperiode bestorxi voor een groot gedeel te ui t 

tuinafval waarin relatief veel zarxi aanwezig was. Hierdoor narn het 

broeiverlies in de niet-winterperiode af. 

overigens client opgernerkt te worden dat de cprerking van de cx:mpost nog 

voor vertleterirg vatbaar is. !):)or ergens in het proc:ede een brekin:J van 

het afval ui t te voeren kan het rerrlement van de cp.~erking van de 

COlllfX:>::>·t verhoogd worden (zie ook bijlage 5). Een nadeel hiervan kan 

zijn dat het e.irxlproduct wordt verontreinigd met stukjes plastic, glas, 

e.d. Het uiteirxielijke resultaat zal dan ook bepaald worden door de 

zuiverheid van het irgezamelde GFT. 

4.2.3. De kwaliteit van de • ntost. 

Na iedere afzevirg werden van het e.irxlproduct m:mst.ers genanen die 

werden geanalyseerd. Tot en met 22-3-1988 werden de fracties o-6 mm en 

6-18 mm benonsterd en geanalyseerd. Na deze datum werd enkel neg de 

fractie o-18 mm benonsterd en geanalyseerd. Vanaf maart 1989 werden 

JOOnsters genanen en geanalyseerd van de curp::st gernaakt uit Nuenense en 

Lieshoutse GFT. 
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Vanaf augustus 1989 werde:n m:msters qenc:men en geanalyseerd van mupost 

bereid uit GFT afkanstig uit Nuenen1 Li.eshrut en America. Onderstaande 

tabel. 4 geeft de gemiddelde waarden van 2 jaar orxierzoek. Achtereenvol

gens worden in deze tabel venneld: 

de analysewaarden van m:msters van de mt~-t uit de fracties 0-6 

mm en 6-18 mm (gezreten tjm 22-3-1988); 

de analysewaarden van m:>nsters van de mt~-t uit de fracties D-18 

mm (gemeten van 22-3-1988 tjm 15-2-1989); 

de analysewaarden van m:>nsters Van de mt~-t afkanstig uit Nuenen 

.§} Li.eshout (gezreten van 15-2-1989 t/m 25-7-1989) • 

Bij lage 9 geeft tevens de bijbeho:ren:ie standaarddeviaties 1 het aantal 

analyses en alle i.rrlividuele analysewaarden. 

Peri ode t;m 22-3-1988 t;m 15-2-1989 t;m 25-7-1989 
fractie 0-6 mm 6-18 mm 0-18 mm 0-18 mm 
herkanst Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen,/Li.eshout 

d.s. 7717 6511 7210 7617 
o.s. 1818 4110 2017 2510 
'IOC 8997 13260 10890 13110 
PI 717 715 7157 717 

nonnerina 
Qi 0154 0153 0164 0193 115 
Cr 22 19 28 37 100 
cu 22 34 20 32 50 
Ni 315 412 413 619 50 
R> 36 58 43 56 150 
Zn 105 119 88 153 250 

stikstof 8900 15700 10000 8900 
fosfaat 4200 5400 950 140 
kalium 6100 10700 7100 4700 
calcium 17900 29400 7200 9800 
magnesium 3700 4000 1400 1500 
natrium 3700 6700 820 550 

Toelichting: 

- d. s. = droge stof in % nat gewicht. 
- o.s. = organische stof in % droge stof. 
- 00 (cadmium) 1 Cr (chroom) 1 Ni (nikkel) 1 R> (lood) 1 Zn (zink) en de 

voedin;Jselementen in ngjkg droge stof. 
- 'IOC = totale wat.erq>losbare hoeveelheid koolstof in trgjkg d. s. 
- PI = zuurgraad van de cxcupcst. 

Tabe1 4: <lleni..sche analyse van de cc ''la;t· 
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Uit de analysegegevens kan geconclmeerd worden dat alle geproduceerde 

fracties en muposten ruiJnschoots voldoen aan de in de tabel vennel.de 

nonneri.rg voor CXltiXJb"t voor de periode na 1993 afkanstig uit de richt

lijn van de provinciale afvalstoffer:plannen voor de vexwijderi.rg van 

zuiveri.rgsslib. 

OVerigens is antrent deze nonneri.rg nanenteel nag zeer veel orrluide

lijkheid. Een eventuele aanscherpi.rg van de nonneri.rg zal voor de 

toepassin;Jsmogelijkheden van de in de proefnemi.rg geproduceerde mupost 

geen prablemen q>leveren. 

De analysewaarde voor de voedingselementen in de GFT CXJtlfX'b"t noeten met 

enige voorzichtigheid worden geinterp:reteerd cm:iat ze verkregen zijn 

uit eenmal.ige nonsternames en analyses. 

De plant heeft overigens voor haar groei o. a. de hoofdelernenten waar

oooer stikstof, fosfaat en kalium ncxtig als ook in zeer klei.ne hoeveel

heden ~renelementen zoals o. a. koper en zink ( 6) . 

In cx::ttlfXOb"t in het algemeen, maar ook in GFT cx::ttlfX'b"t zijn al deze ele

menten aanwezig, zij het slechts in geri.rge hoeveelheden ten opzichte 

van arrle:re meststoffen zoals kunst:rnest, varkensrnest, e.d. Ook zijn de 

elementen in de cx::ttlfX'b"t zodanig geboooen dat ze niet direct voor de 

plant beschi.kbaar zijn. C'atpost wordt dan ook niet toegepast am zijn 

bernesterrle waarde maar voornarnelijk am het structuurverbeterende effect 

voor de bodern. Conpost heeft de volgerrle eigenschappen: 

het verhoogt het organische stofgehal te van de bodern, het activeert het 

bodernleven, het verbetert de bodernstructuur, het verhoogt het humus

gehal te van de bodern en het verbetert de water- . en wannt:ehuishouding 

van de bodern. 
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H<X>FWIUK 5. SAMENVA'ITING ~;r:ns OODERZQEK. 

Het sociaal-wetensc:hawelijk orrlerzoek ten behoeve van de huisvuil

scheic:lin:Jsproef in Nuenen bestorrl uit 4 metln1en. Een samenvattin;J van 

de eerste 3 metilgen is te vimen in het jaarz'aRX)rt 1987/1988 (5). 

Hiercn:'ler volqt een samenvattin] van de vierde en laatste met.inJ. Bij 

deze laatste metin;J storxlen al dan niet qgetreden veranderi.rgen ten 

opzidlte van eerdere metin]en centraal. 

De laatste metin;J van het sociaal-wet:en.schawelijk on:ierzoek beston:i 

uit een sdlriftelijke eJ'XIllete omer 300 hui.shoodens uit de wijk I.angak

ker,ITanakker. De metin] vom plaats in maart 1989, andertlalf jaar na de 

start van de proef. 

De resultaten worden (evenals bij de eerste 3 metilgen) besproken aan 

de ham van de "'lheory of Reasoned Action" van Fishbein & Ajzen (1975). 

Iaan1aast wordt aan de ham van de resul taten de theorie van l<l.arrler

mans (1986) met betrekki.n;J tot SOciale Dilemma's getoetst. 

De belangrijkste oonclusies van het orrlerzoek waren de volgerrle: 

1. Deelname. 

Veel resporrlenten boden hun huisvuil qedeeltelijk gescheiden aan. 

Van alle respoudenten bleek 92,4% mee te ~ken aan de proef. Echter, 

slechts 48, 5% bood al het GFT gescheiden aan. Blijkbaar ~kten veel 

resporrlenten wel aan de proef mee, maar niet voor 100%. 

Een hoog deelnemerspercentage gararrleert dus niet dat een even hoog 

percentage van het huisvuil gescheiden wordt aan;eboden. 

2. Verarxieringen ten oozichte van de Tl- en '1'2-metim'. 

Op tijdstip T3 was de intentie an het huisvuil gesdleiden aan te bieden 

hoog, maar niet hoger dan op Tl of T2. 

Ook de atti tuies ten aanzien van het zelf sdleiden van huisvuil en ten 

aanzien van het doel van de proef waren positief, en OJ"9Weer in de

zelfde mate a1s op T1 en T2. 

Er bleek sprake te zijn van gewennin;J met betrekki.n;J tot het nieuwe 

inzamelsysteem. Het aantal resporx:lenten dat nadelen in de proef zag was 

sterk afgenanen, en er waren meer resporrlenten die voordelen in de 

proef zagen. Dit wil niet zeggen dat ook meer mensen meewerkten aan de 
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p:roef. ''Milieuverbeterin:J" werd als belan;rijkste voordeel besc::halwd. 

De evaluatie van kosten en baten was niet veran:ierd. stankoverlast 

werd als lastigste nadeel mvaren. 

Tijdens de p:roef is oak milieubewust gedrag dat niet direct met de 

p:roef te maken heeft, toegenanen. 

~ T3 bleken meer resporxienten bij het inkqlen doen reken:iix;J te halden 

met de milieuvrierrlelijkheid van producten en met het afval dat produc

ten q:>leveren dan q:> Tl en T2. 

3. Beoor<ielirp van het systeem. 

De meeste respc:>rdenten gaven q:> T3 de voorkeur aan het gesdleiden 

:inzamelsyst.eem boven arxlere systemen. 

De meerderheid zou echter wel graag ook voor het restafval een minicon

tainer willen hel:i:>en. 

Een groot bezwaar van het nieuwe systeem was de lage qtlaalfrequentie 

van het niet-carpost.eerbaa afval. (Volgens 54% werden de zakken niet 

vaak. genoeg opgehaald.) Oeel.nelrers zullen dan ook prctleren de hoeveel

heid restafval zoveel nogelijk te beperken. Mogelijk zullen ze hiertoe 

hl.m huisvuil zo geed nogelijk scheiden, zodat er geen glas, papier, GFT 

en KCA in de zakken kant. Een arxlere rogelijkheid is echter dat respon

denten het teveel aan restafval in de greene container deponeren. Oeze 

laatste nogelijkheid is waarschijnlijker dan de eerste, gezien het lage 

percentage respoooenten dat aangeeft al het huisvuil gescheiden aan te 

bieden, en gezien de vervuilin:J in het in:Jezamelde GFT. 

Het aantal resporxienten dat t.evrErlen was met het fonnaat van de greene 

container is waarschijnlijk als gevolg van de nogelijkheid de 240 liter 

container in te ruilen voor een 120 liter, toegenanen ten q:>zichte van 

T1 en T2. 

2. Kennis en voorlichtin:J. 

De kennis van de scheidi.rgsregels was niet q>timaal.. Een aantal C:Uipr 

nenten werd nog door veel respoOOenten q:> onjuiste wijze weggegooid. 

Voor scmni.ge ccmponenten (aluminiumfolie, huisdiermest, fritmn:vet) is 

de kennis q:> T3 slechter dan op Tl en T2. Hier was sprake van een nega

tieve vonn van gewenni.rg. De resporxient ''weet het wel" en doet geen 
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:rooeite meer an de scheidi.n;sregels te leren. De kennis met bet:rekk.in3' 
tot gloeilanpen was edlter beter geworden. 

In de periode voorafgaande aan de T3-metin:j was in de voorlidltin:j 

extra aan:!adlt besteed aan gloeilanpen, cmiat daar voor die tijd veel 

fo.xten mee werden gemaakt. 

Er bestond geen vertlarxi tussen de intentie tot scheidingsgedrag en de 

kenni.s van de scheicti.n;sregel.s of tussen scheidin:Jsgedrag en kennis. 

~t wil zeggen dat een hoge intentie tot scheidin:Jsgedrag of veel 

scheidi.n;Jsgedrag nog niet betekent dat het h\li.svu4 ook goed gesdleiden 

ward. De kwantiteit is geen garantie voor kwaliteit. 

Er bestorx:l wel een vertlarxi tussen de tevredenheid met de verschil.lerx:le 

omerdelen van de voorlichtin:j en de intentie tot sc:heidin:Jsgedrag. 

Hier zijn edlter geen conclusies aan te veroinien, cm:lat er niets 

beker'xi is over de causaliteit binnen dit vertlarxi. 

5. Intentie en scheic)inqsgedrag. 

Een hoge intentie tot scheidi.n;sgedrag leidt niet zorrler meer tot 

sc:heidingsgedrag. 

Hoewel intentie een belcm;Jrijke en noodzakelijke voorspeller van sc:hei

~sgedrag is, blijkt het uiteinielijke scheidi.n3'sgedrag ook door 

an:lere factoren bepaald te worden dan die welke de intentie tot sc:hei

dingsgedrag voorspellen. 

SCheidin:]sgedrag blijkt in hoge mate bepaal d te worden door bestaarx:l 

gewoontegedrag. 

Systeemkenmerken, evaluatie van kosten en baten, kcsten/baten afwegin;J, 

en waargenanen en verwachte kosten en baten zijn belanJrijk in het 

voorspellen van de intentie. 

Boven:tien blijkt dat het scheidi.n;sgedrag bepaald wordt door de "Goal 

motives" (dat wil zeggen het belan:J dat de resporrlent hedlt aan de 

mi.lieuprdJlematiek en de verwacht:irgen die hij/zij heeft antrent het 

effect van huiswilscheidin:], het aanta1 deelnemers, en het effect van 

de eigen deelname) • TeJ:wij 1 de intentie vooral be.paald wordt door de 

''Reward motives" (dat wil zeggen de niet-collectieve kosten en baten). 
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Samenvatten;i Jean men concluderen dat de intentie tot scheic:tirgsgedrag 

(dat wil z~ is men we1 of niet van plan an mee te llilerken aan de 

proef) vooral beinvloed wordt door factoren die q> korte tennijn voor 

het in:lividu merld:laar zijn. D:lt zijn vooral de kosten van deelname. Het 

uitei.melijke scheidirgsgedrag (dat wil Zec}3en de mate van deelname, 

welk deel van bet huisvuil biedt de respcnlent gesdleiden aan) daaren

tegen wordt vooral beinvloed door large tennijn factoren die collectief 

van aard zijn; dus vooral de baten van huisvuilscheidin;J. 

6. Containerreiniaim. 
QR;Jeveer tweederde van de respoOOenten was tevreden aver de reiniging 

van 8 ~ 1989. D:lt was niet verschillen:l van de reiniging van novem

ber 1988. Ook het aantal resporrlenten dat behoefte heeft aan reiniging 

(74,2%) was niet verarrlerd ten q>zidlte van de eerste meting. 

De bereidheid tot betalen voor reiniging was wel toegenanen. Ruiln de 

helft van de resporrlenten was bereid te betalen. De 11¥:!eSt genoenrle 

prijs was tussen f 1,- en f 2,50. 

Uitei.rxielijk had 42,2% van alle resporrlenten behoefte aan reiniging, en 

was daarnaast ook bereid daa.rvoor te betalen. Met a.rrlere "WOOrden: 42,2% 

van de resporrlenten zou in aarnnerking kanen voor een eventuele reini

gingsservice. 

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde orrlerzoek is tenslotte 

een aantal aanbevelingen gedaan met betrekk.in:;J tot de huisvuilschei

dingsproef te Nuenen. Deze aanbevelingen hebben betrekk:i.rg q> de q:ti

malisering van de medewerking van de huishoudens. Financiel.e en tech

nische toogel.ijkheden zijn hier buiten besdlouwing gelaten. 

Voor deze aanbevelingen, evenals voor enkele suggesties voor vervolg

orxierzoek, TNOrdt VeiWe.Zen naar de ei.rx:irai:Portage sociaal~tenschap
pelijk orxierzoek (4). 
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H<X>FWIUK 6. DE VOORLic:mm:;. 

De voorlichtin} rc:n:lan de huisvuilsdleic:lirgsproef is van groot belarg 

voor een sucoesvol verloq> van de gescheiden inzamelin;J. Het doel van 

de voorlichtin} is tweeledig. 

1. Enerzijds dient voorlichtin} an de deelnemers van de proef uit te 

leggen waamn gescheiden inzamelin;J van huisvuil belargrijk is: 

wat bijvoorbeeld de gevolgen van bet gescheiden inzamelen zijn 

voor bet milieu. Oit soort infonnatie dient an de irrNOnerS van 

bet proefgebied te DKJtiveren an daadwerkel.ij~ mee te doen aan de 

proef, en zo het aantaJ mensen dat hlm huisvuil gescheiden aan

biedt te maximaliseren. 

Heel belargrijk is in dit q>zicht de positieve feedback.. I8t wil 

zeggen c:orc:ete infonnatie over de (positieve) resultaten van de 

proef, en over de (hoge) mate van deelname door anderen. Oit 

laatste CI: eert een zoqenaanr::l ''wij"~oel. wanneer men de imruk 

heeft dat iedereen JDE!eWerkt, stinuleert dat an zelf ook mee te 

-werken, en "samen" een positief resul.taat te bereiken. 

2. Het tweede aspect van de voorlichtin;J betreft uitleg over~ bet 

huisvuil gescheiden dient te worden ~. Juiste toepassin;J 

van de sdleidi.r¥;Jsregels en kennis van het inzamelsc:hema zijn 

nocx:izakel.ijk an een goede kwaliteit co•tJOSt te verkrijgen. 

De scheidi.n;Jsregels dienen duidelijk, overzichtelijk, en toch q> 

eenvc:o:lige wijze uitgelec;P te worden. Het is ook erg belargrijk 

dat de deelnemers weten ~ ze infonnatie kunnen virden. De 

schei~regels heliJen dan ook een duidelijk herkenbare plaats in 

de afvalkrant te l'lettlen. wanneer infonnatie over sdleidin;Jsregels 

via verschillerxle broonen wordt verstrekt is eerxluidigheid in de 

regels een vereiste an verwarrin;J te voorkanen. Infonnatie die 

bijvoorbeeld via de afvalinformatielijn wordt verstrekt dient in 

ov~ te zijn met informatie uit arrlere officiel.e brcn-

nen. 
Huisvuiloarponenten die meer dan amere, prci:>lemen q>leveren bij 

de juiste toepass:in;J van de sdleidil'gsregels dienen extra aardacht 

te worden qeschonken. 
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Wanneer vee.l footen in de t.oepassin;J van de sdleiciin;Jsregels 

worden geconstateerd kan daar in het voorlidltin:Jsrnateriaal cp 

gewezen worden. Jl:lart>ij dient edlter wel een positieve toon gehan

teerd te worden an te voorkanen dat het ten kcste gaat van de 

notivatie tot deelname. 

Zorrler goede voorlichtil'g heeft een huisvuilsdleid.inJsproef geen kans 

van slagen. Het is dus van groat belarg dat het aan;eboden voorlich

tin:Jsrnateriaal ook werkelijk wordt C11tvan;Jen en vezwerkt. In dit kader 

zijn drie zaken belargrijk (Poiesz, 1989) (7). 

a. ~ivatie. 

De voorlichti.rg moet van zo'n aard zijn dat de deelnemer aan de 

proef geroc>tiveerd wordt an de infonnatie te ven.rerken. Aantrek

kelijke vorngevi.rg en 'pakkerrle' ~ kunnen bijvoort>eel.d ncti

veren an de afval.krant te lezen. Brieven cp papier van ge.meente, 

en omertekerxl door OOrgemeester en wethalders worden wellicht 

eerder gelezen dan brieven van onduidelijke afkanst. Verder zoo 

men kunnen denken aan allerlei speelse manieren an 'saaie' infor

matie (zoals bijvoorbeel.d de sdleicti.n;Jsregels) over te bren;Jen. 

M:lgelijkheden hiezvoor zijn bijvoorbeel.d een prijsvraag of een 

p.lZZel in de afval.krant of de wijkbladen. OOk feedback aver resul

taten van de proef werkt notivererxi. 

b. Gelegenheid. 

De deelnemers nDeten de gelegenheid krijgen an de infonnatie te 

vezwerken. I2a.ran is, vooral voor belargrijke infonnatie, het 

gebruik van huis-aan-huis brieven aan te bevelen, cm:lat cp die 

manier alle deelnemers de kans krijgen de infonnatie te vezwerken. 

Bij voorlichtil'g via bijvoorbeel.d kranten of radio is de kans veel 

groter dat de deelnemers aan de proef de infonnatie mislcpen. 

Boven::tien is uit het sociaal- wet.ensc:haWelijk cnierzoek gebleken 

dat de huis-aan-huis brieven voor de meeste resporrlenten de be

largrijkste infonnatiebra1 is. 

c. Capaciteit. 

De voorlichtil'g :rooet door alle deelnemers begrepen kunnen worden. 

Dat wil zeq;en dat het taalgebruik aarqepast :rooet zijn aan het 

laagste niveau binnen de doelgroep. De infonnatie dient cp een-
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vcuiige en duiclelijke wijze weergegeven te worden zon1er irritant 

of kinderlijk te zijn. 

Met betrekk:in;J tot de huisvuilscheidin;sp:roef in Nuenen bestcn:l de 

voorlic:hti.rl;J uit een sdlriftelijk deel (de afval.krant, brieven van de 

gemeente aan de bewoners, persberic:hten, en de afvalkalerxier), en een 

morrlelin3' deel (voorlic:htin]savon:len, te.lefoni.sche klac:htenlijn, Open 

Dig). 

In de jaazrawortage 1987/1988 (5) worden deze verschilleme c::rnerclel.en 

van de voorlic:htinl apart besproken. 

De voorlic:htin;Jsactiviteiten worden uitgevoerd aan de hard van een 

speciaal voorlic:htinlsdraaiboek (zie bijlagen). Binnen dit draail:x:lek is 

uiteraard altijd ruimte voor verschuivin3'en enjof extra activiteiten 

wanneer dat ncxtig blijkt te zijn. 

Een overzic:ht van het gebruikte sdlriftelijke voorlichtin3'smateriaal 

van het tweede jaar van de p:roef is in de bijlagen te vin:ien. 
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JI00FW1UK 7. ERVARINGW VAN DE MAMF:TMR EN DE GfMEJ'NT'f. 

7 .1. De inzamel aar. 

Ter CCI'I'()leteri..n;J van deze ra~e ant.rent de proefneming is de 

inzamelaar, Cotrans Speciaal Transport b. v. te Deurne, gevraagd een 

tedmisc:he evaluatie aan te rei.ken betrefferxie de inzamelaspecteno Deze 

gegevens zijn orxierstaarxi opgenaneno 

Het ledigen van de containers geschiedde in de even weken op woensdag

ochtemo Aar'lvarq werkzaarnheden 7 o 30 uur. Het werk lNerd uitgevoerd door 

1 auto met dlauffeur en 2 beladers. ~ren;JSt per inzameli..n;J bedroeg in 

de winter 6 tot 8 ton en in de zanennaanien (april-oktaber) 12 tot 14 

ton. Het scheidingsgedrag verliep redelijk maar was nog voor verbete

ri..n;J vatbaar aangezien er neg steeds stoffen in de container voorkwamen 

die niet voor canposteri..n;J geschikt zijn, zoals plastics, metalen, 

glas. Het probleem van het aankoeken van het w.il in de containers werd 

oooerken:i en kon grotemeels worden opgevangen door oooer in de con

tainer ui t voorzorg een krant te deponeren en afval van takken en 

st.ruiken niet te hard aan te drukken (deze zetten zich narnelijk vast 

aan de zijkant van de container) o Ikx:lr de milde winters waren er geen 

problerren opgetreden met vastgevroren w.il in containers, een probleern 

dat in no:rmale winters wel op kan treden. 

Bij het verwerken van de klachten door de opzichter heeft deze regel

matig geconstateerd dat de bewoners nog vaak de container bui ten zetten 

als de auto reeds voomij was, met gevolg dat de container niet meer 

werd geledigd. Hierop kon in de voorlichti..n;J worden i..n;Jespeeldo 

In de klachtensfeer kwamen ook regel.matig reacties voor van bewoners 

ten aanzien van het terugplaatsen van de containers na het ledigen. 

Hiemij streefde de inzamelaar ernaar an het terugplaatsen op een zo 

efficient nogelijke wijze uit te voeren, dat wil zeggen op de juiste 

plaats. Niettemin was hiemij enige flexibiliteit van de bewoners 

gewenst. 

Van de oorspronkelijk uitgerei.kte 240 liter minicontianers zijn op 

verzoek van de bewoners in de lcq> van de proef 160 exe!ti'laren cmgewis

seld voor 120 liter containers en kleine enmers. De KCA-box heeft in de 

proefneming goed voldaan. 
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7.2. De YEI!&ille. 

Bij de gemeente Nuenen was een kladltenlijn in;Jesteld waar gedurende de 

t:weejarige p:roefnelni.n;J cn;JE!Veer 100 keer info:rma.tie werd in;Jewonnen 

c.q. kl.adlten of opnerkf.n3en werden geuit. 

160 keer werd via deze kladltenlijn verzocht an de container an te 

wisselen voor een kl.einere. De kladlten en opnerkf.n3en die bij de 

gemeente binnenkwamen hadden als ~ o.a. vragen aver de sdlei

d.in;Jsregels, gzootle van de container, stankoverlast, ledigen en re.ini

gen van de CXIltainer, p:rcblemen met oa1tainers bij boverrwonirgen, te 

lage inzamelfrequentie, restafval. 

Wat betreft de voorlidltin;J is er 15 keer een sdlriftelijk persberidlt 

uitgega.an naar een plaatselijk 'Weekblad en 'Weekbladen van Wurgemeen

ten. Daarnaast vo:rxi voor het avergrote deel p.lblicatie plaats in een 

regionaal dagblad. 

25 keer is er een brief antrent de proefne.mi.rr;J van het College van 

Burgemeester en WethCAlders naar de wijkbewoners gestuurd. 

De ambtelijke tijd die aan de p:roef is besteed is als volgt te ver

delen: 

project.ooOrdinator ± 150 uren 

opzichter reinigin;J ± 50 uren 

voorlic::hter ± 50 uren 

b..li. te:rxii.enst:medewerker ± 7 5 uren 
( o. a. voor het anwisselen van containers) • 
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H<X>FWIUK 8. fmJECI'I.EIDING I COORDINATIE EN VOORIGANGS<mm'JIE. 

In het kader van de proefneln:irg te Nuenen was het Waste Management 

PI:~a11aoa ~) bel.ast met de cuup:xsterirgswerkzaamheden, analyses, het 

sociaal~ijk oOO.erzoek, de voorlidlt.in;p;activiteiten en de 

rawo:rteri.n:J. Hieraatrent is in de voorafgaande hoofdstukken gei'aRX)I"

teerd. D:larnaast was het 'WMP ook de projectl.eic:lirq, de oo6rdinatie en 

de voo~le voor deze inzamelproef cpgedragen. Hieraver 

harxielt dit hoofdstuk. 

De voortlerei.din;len zijn in april 1987 van start gegaan met het cp;tel

len van een uitgebreide projectl::leschrijvi.n:J en vezvolgens een gedetail

leerd draaiboek. 

Nadat op basis van deze stukken zowel de o¢radltgever als de gemeente 

acx::oord was gegaan met de opzet voor de proefneln:irg, zijn de feitelijke 

uitvoererde -werkzaamheden aargevan;Jen per 1 juni 1987. Vanaf dat m:ment 

is het draaiboek uit.gargspmt geworden voor het verloop van de proef. 

Naast deze activiteiten die steeds tevoren geplard en daannee fonneel 

van aard waren is nog een groot aantal malen met betrokkenen overleg 

gepleegd arrtrent grote en klei.ne zaken de proef betrefferrle. Dit had 

adltereenvolgens te maken met de voorlidlti.n:], de officiele start, de 

Open Dag, de oontainerreiniging en ardere relevante orrlerweJ:Pen. Gecon

stateerd kan worden dat het opgestelde draaiboek een goede tijd/actie

tabel is geweest. Er hebben zidl tijdens het eerste jaar generlei 

fricties in tijd of activiteit voorgedaan. 

De diverse vergaderingen werden doorgaans geinitieerd, sans voorgezeten 

en steeds verslagen door het wn:>. Het algemene overleg is een aantal 

malen gepresideerd door de Wethouder voor Milieuzaken van de gemeente 

Nuenen. Tijdens deze besp:reki.n;Jen werden de voort.garg, de tussentijdse 

bevi.n:liixJen en de gerezen problemen bij de proefnemirg aan de orde 

gesteld. Op deze wijze was een qti.male oc:mrunicatie verzekerd tussen 

alle betrokkenen. Het goede samenspel tussen de gerneente (voorlidltin;J 

en ~ -werken) , de inzamelaar, de Milieu::tienst Eirohoven en het 

'WMP is hieroij dan ook van grote betekenis geweest. Ook de inbrerq 

vanuit de school en vanuit de bewonersvertegenwoordigi.n:] zijn voor de 

specifieke activiteiten belargrijk geweest. 
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Ten behoeve van de voorlidltin:3sactiviteiten is tijdens de proef naast 

het al eerder gepresenteerde voorlidltingsplan een draail:xlek voorlidl

ti.n;J c:pgesteld, teneiroe bet verloq> en de activiteiten voor alle 

betrokkenen neg nauwkeuriger vast te leggen. Deze aarwulli.n;J heeft goed 

gewerkt en l:xxxi betrokkenen voldoen:le hoovast in de tijd. 

Op verzoek van de qldradltgever is ± 6 maamen na aanvan:.;J van de feite

lijke proefnem:in;J een afzonderlijke interiJDrawortage c:pgesteld ten 

behoeve van eigen gebruik en van info:rmatieversdlaffi.n;J naar de gemeen

telijke besluitvonnerxie circuits. Geoonstateerd kan worden dat deze in 

info:rmatief en p.lblicitair q:>zidlt een positieve uitwerld.rq helX>en 

gehad. Het beteken:le tevens dat de jaarlijkse raR>Ortages daannee 

beperkter in attV"an3 koOOen blijven. 
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HCX>FWIVK 9. OONGTIJSIES EN MNBfYNJ'NGFN. 

In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelin:Jen gegeven na 2 

jaar gesdleiden inzamelin:J in Nuenen. 

9 .1. CDx:l.usies. 

gehanteerde inzamelir-:~sm:del bleek zowel 

voo:r- als nadelen te hebben. Als voordelen loJnnen genoenrl worden dat 

het een relatief goedkocp inzamelin:Jsno:lel is. Er hoeven geen extra 
inzamelin:Jen van afval te worden uitgevoerd, teJ:wijl er slechts een 
contal..ne;r aan de huishoudens hoeft te worden verstrekt. 

Als nadelen kanen naar voren klachten over stankoverlast (van met name 

het restafval) en ntimtep:rOOlemen. Deze klachten zijn direct gerela

teerd aan de a1 ternereme inzamelin:J. Een aanta1 van de kladlten kan 

echter orxie:rvan;Jen worden door bijvoomeeld kranten orxierin de groene 

container te lSRen, de 240 liter container ante laten IUilen voor een 

kleinere, en door de containers te laten reinigen. 

OVerigens bleken de klachten van de deelnemers in de meeste gevallen 

niet onoverkanelijk te zijn. Gedurerxie de proefnemin;J bleef het deel

nernerspercentage hoog, en kwamen de in:Jezamelde hoeveelheden afval goed 

overeen met proefnemin;Jen elders in Nederland waar andere inzamelin:Js

li'Odellen worden gehanteerd. 

In Nuenen werd per aansluitin:J per week gemiddeld 7, 1 kg GFT in:Jezameld 

en 10 kg restafval. Met het inzamelirqsmodel werd een afvalreductie van 

35% bereikt. 

Het KCA inzamelin:Jssysteem voldeed bij zorxier goed. Er werd 4, 8 kg 

KCA,/aansluit.in;J per jaar in:Jezameld wat bijzomer hoog is in vergelij

k.inl met de in:Jezamelde hoeveelheden KCA met de b:r:en;pnethode bij het 

gemeentelijk depot. Het in de proefnemin;J gehanteerde KCA inzamelin:Js

systeem is dan ook zorxier meer gesdti.kt an c:p grotere schaal. te worden 

in;Jevoerd. 
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9 .1. 2. De oalpOSte.rin:J. 

De oatp:Sterin;J van het in;ezanel.de GFT verliep zomer problernen. Er 

werd een ui~ kwaliteit catifX)St geprocudeerd. De CUll£Xb"t bevat 

zelfs in vergelijki.r¥;J met ardere GFl' CUli£Xlt::o"t die nanenteel in Nederlard 

wordt geproduoeerd, zeer lage gehalten aan zware meta.len. Orx:lerstaarde 

tabel 5 geeft hiavan een overzicht. 

GFT-proeven (2) CCilip)S't 
Nuenen gemidd. spreic:ti.n; g~ huisvuil (2) 

d.s. 72,0 40 27-77 65 
o.s. 20,7 33 6,9-76,8 29 
'roC 10890 - - -
Pi 7,57 7,6 6,7-8,3 7,3 

Oi 0,64 1 0,3-2 2 
cr 28 20 5-36 120 
cu 20 32 24-39 120 
Ni 4,3 9 3-12 45 
Pb 43 73 39-100 450 
Zn 88 149 98-179 600 

- d.s. in % nat gewicht. 
- o.s. in % d.s. 
- 'roC en zware meta.len in ngjkg d.s. 

Tabel 5: Zware metalen Nuene.nse GFT o ••tart: in vergelijk:il'g met amere 
(' il{asterl. 

9.1.3. Het sociaal~jk <nlerzoek 

Uit het sociaal wetenschappelijk orrlerzoek kon omer ardere geconclu

deerd worden dat 

* het deel.nernersperctage hoog was 

* de intentie an het huisvuil te scheiden hoog was 

* de meeste deelnemers het gescheiden inzanel.i.ngssysteem verkiezen 

boven ardere systemen echter met de volgeme opnerki.r¥;Jen: 

voorkeur voor twee containers 

voorkeur voor hogere inzamelfrequentie van met name het 

I rest I afval 
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9.1.4. Voarlidhtinq 

De in de proefneming gekozen canbinatie van toc>rrlel~e en scbriftelijke 

voorlicht~ bleek tijdens de proefneming goed te voldoen. De deel

nemers aan de proef bleken voldoen:ie infonnatie te kunnen ontlenen aan 

het hun aangelxxlen voorlichtirgsmateriaal voor een succesvolle deelname 

aan de proef. 

9. 2. Aamevel.:injen. 

Orx:lanks de succesvol verlopen proefneming zijn er vemeterirgen op het 

inzamel~srnodel IOOgelijk waardoor de klachten van. de deel.nelrers zullen 

vermirrleren. 

Een aantal inzamel~srrodellen met voor- en nadelen wordt gegeven in 

bijlage 1. Als mogelijke alternatieven voor Nuenen kunnen op dit moment 

genoend worden een dubbelcontainersysteern, zoals IllCI'09Ilteel wordt be

proefd in de gemeente Li.eshout of een systeem waarbij het restafval 

wekelijks in zakken wordt ~ezameld en het GFT tweewekelijks in een 

container (gemeente Horst). Het lijkt er tot nu toe op dat beide syste

men tni.rrler klachten bij de bewoners veroorzaken, terwijl tevens de 

zuiverneid van het ~ezamelde GFT beter is. De uitei.ndelijke systeern

keuze zal mede van de kosten afhangen. De beproefde systernen in Li.es

hout en Horst zullen duurder zijn ardat in het eerste geval de deel

nemers in Nuenen twee containers uitgereikt toc>eten krijgen en in het 

tweede geval er extra inzamel~en toc>eten worden uitgevoerd. De keuze 

voor de gemeente Nuenen is dus tussen het huidige beproefde systeern of 

een systeern wat tni.rrler klachten geeft maar wel hogere kosten met zich 

meebrengt. 

Na twee jaar proefnerning kan geconcludeerd worden dat het beproefde 

systeem, orrlanks enkele teko:rtkaningen door de deelnemers geaccepteerd 

werd. 

Voor wat betreft de cc:rrposter~ kan gesteld worden dat de gehanteerde 

c:unpc~-ter~srnethodiek (geforceerde beludl~ door middel van blazen 

in een open hal) waarschijnlijk niet gesdrikt zijn voor grootschalige 

c:utlfX)Stering. Er dient dan gecarposteerd te worden in afgesloten ruim

tes waardoor men ludlt door het afval toc>et zuigen in plaats van blazen. 

Dergelijke cc:rrposter~srnethodieken worden al veel vuldig toegepast en 

blijken good te voldoen voor de cc:rrposter~ van GFT. 
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In:lien meerdere gemeenten in de regio GFT gaan inzamelen dient men het 

GFT gezamenlijk te c:x::mposteren in fabrieken met een vezwerki.n;scapaci

teit van 25.000 tot 50.000 ton GFT per jaar. Dit zal kcstenbesparerx 

werken terwijl er tevens een gezamenl.ijke aarpak kan worden ontwikkeld 

voor wat betreft de afzet van de CUtifXJ::."'t. 

Ter afsluiti.rg kan gesteld worden dat de proefnelnin;;J als zodanig bij

zon:ier suocesvol is verlopen. Dit is in bel~ijke mate het gevolg van 

de goede samenwerk.in:J tussen alle betrokkenen zoals de gemeente Nuenen, 

Speciaal Transport Cotrans b. v. , het Waste Management Programma, de 

Milieudienst E.in:Ihoven, de wijkvertegerrwoo:rdigers en de basisschool in 

de proefwijken. I:bor deze goede samenwerki.rg ont.ston:i er een goede 

~in:; tussen klachten van deelnemers, voorlidlti.rg, aanpassi.rgen 

van de proefneming, e. d . 

Een goede organisatie is dan ook van essentieel belang voor het slagen 

van gescheiden afvalinzameli.rgssysternen. 

36 



LITERATIJUR. 

(1) J .M. Joosten, D. Nagelhout: Scheiden aan de bron en gescheiden 
inzarrel.in;J van delen van huishcu:lelijk afval, RIVM, VRCM 1986. 

(2) G. Kreuzberg, F. Reijenga: Gescheiden inzamelin;J groente-, fruit
en tuinafval. Harrlboek IVAM 1989. 

( 3) E .A. Jansen, P.M. sti.mrn-<llada: Gescheiden huisvuilinzarrel.in;J: 
verslag van een onierzoek onier inwoners van Nuenen, ~ 1989. 

( 4) J. Nederstigt: Eirx:lrapportage sociaal-wetenscha~lij k onderzoek 
g~iden huisvuilinzamelin;J in Nuenen, ~ 1989. 

(5) G.R.E.M. van Roosmalen: Gescheiden huisvuilinzarrel.in;J Nuenen, 
rapportage 1987/1988, ~ 1989. 

( 6) s. F. Kuipers: Bernestin;Jsleer, Wolters Noordhoff N. V. , Groningen 
1970. 

(7) 'Ih.B.C. Poiesz: De transfonnatie van een kari.katuur. Rede uit
gesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het arnbt van 
hoogleraar in de econornische psychologie in het bij zonder de 
psychologie van de reclame, Katholieke Universiteit Brabant, 
Til.burg 1989. 

37 



BIJIAGE I. 

overzicht inzamelmodellen. 

~ 

A. 

GF'I' J.2QL. lX week 

Rest zak. lX week 

Voordelen: * hoge :inzan'elfrequenties 

* altijd voldoende volume 

* slechts 1 container ui~etten 

Nadelen:. * verdul:i:>elin;J inzamel in;J 

* extra materieel en :personeel 

B. 

GFT 120 L1 1x week 

Rest zak, lX 2 weken 

Voordelen: * altijd voldoende volume 

* slechts 1 container uitzetten 

* goedkoper dan A 

Nadel en: * vennirrlerde service 

* restafval kan nillnteproblemen geven 

c. 
GFT 240 L of 120 L 

1 x 2 weken 

Rest zak. 1x 2 weken 

Voordelen: * goedkoop toodel 

* slechts 1 container uitzetten 

* altijd voldoende volume 

Nadel en: * vennirrlerde service 

* restafval kan ruintteproblemen geven 

* kans op kl.achten bewoners 
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vervolg BIJLAGE I 

o. 
GF'l' l~O L ~ week 

Rest 120 L 1x week 

Voordelen: * hoge inzamelfrequentie 

* gelijktijdige inzameling mogelijk 

Nadel en: * twee containers uitzetten 

* extra materieel en personeel 

E. 

GFT 120 L1 l2' week 

Rest 240 L 1 1x 2 weken 

Voordelen: * goedkoper dan D 

Nadel en: * seJ:Vice vennirrlering 

* ruimteprobleem bij kleine woningen 

* twee containers ui tzetten 

F. 

GFT 240 of 120 L 1 

1x 2 weken 

Rest ~~0 L1 1x 2 weken 

Voordelen: * goedkoop JOOdel 

Nadelen: * service vennirrlering 

* ruimteprobleem kleine woningen 

* kans op klachten bewoners 

G. 

GFT bioconl 1x 2 weken 

Rest 240 L 1 1x ~ weken 

Voordelen: * goedkoop oodel 
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vervolg BIJLAGE I 

Nadelen: 

H. 

GFT 120 L. lx 2 weken 
Rest zak. lx week 

Voordelen: 

Nadelen: 

I. 

Plobak lx week 

Voo:rdelen: 

Nadelen: 

* service vennin:ierirq 

* kans op klachtenbewoners 

* biocon neg niet ~i.maal 

* altijd voldoende volume 

* slechts 1 container uitzetten 

* vennin:ierde service 

* 1 container uitzetten 

* geen service vennin::ierirq 

* kans op v~irq fracties 

* zware containers 

* aanpass:in;en inzarnelirqswagens 

40 



, 
BIJLAGE II. 

HOEVEELHEID INGEZAMELD AFVAL 
NUENEN 198?/1988/1989 

dd kg wk j l' 

nat 30-9 12140 40 198? 
droog ?-10 12360 41 198? 
nat 14-10 15490 42 198? 
drOOJil: 21-10 13640 43 198? 
nat 28-10 1?320 44 198? 
droog 4-11 1?020 45 198? 
nat 1 1 - 1 1 13500 46 198? 
droog 18-1 1 13180 4? 198? 
nat 25-11 11230 48 198? 
droog 2-12 13160 49 198? 
nat 9-12 8000 50 198? 
droog 16-12 14580 51 198? 
nat 23-12 ?140 52 198? 
droog 30-12 13800 53 ~98? 

nat 6-1 11240 1 1988 
nat 13-1 50?0 2 1988 
droog 1 3- 1 5?20 2 1988 
dl'OOg 20-1 2940 3 1988 
nat 2?-1 5830 4 1988 
droog 3-2 13460 5 1988 
nat 10-2 6860 6 1988 
d1·oog 1?-2 12810 ? i988 
nat 24-2 8480 8 1968 
droog 2-3 13500 9 1988 
nat 9-3 ?490 10 1988 
dl'OOg 16-3 15240 1 1 1988 
nat 23-3 9230 ,2 1988 
dl'002 30-3 14980 1 3 1988 
nat 6-4 16050 14 1988 
drcog 13-4 1?320 15 1988 
nat 20-4 20840 16 1988 
dl'OOg 2?-4 184?0 1? 1988 
nat 4-5 14420 18 1988 
droog 11-5 15000 19 1988 
nat 18-5 19820 20 1988 
droog 25-5 13260 21 1988 
nat 1-6 11220 22 1988 
droog 8-6 1?430 23 1988 
nat 15-6 14240 24 1988 
droog 22-6 16980 25 1988 
nat 29-6 13160 26 1988 
drOOJil: 6-? 1?820 2? 1988 
nat 13-? 118?0 28 1988 
dl'002 20-? 15580 29 1988 
nat 2?-? 12460 30 1988 
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VEAVOLG BIJLAGE II. 

dd kg w" jr 

droog 3-8 19450 31 1988 
nat 10-8 13000 32 1988 
droog 1?-8 1?300 33 1988 
nat 24-8 10800 34 1988 
droog 31-8 16960 35 1988 
nat ?-9 14180 36 1988 
droog 14-9 1?480 3? 1988 
nat 21-9 11860 38 1988 
droog 28-9 1?830 39 1988 
nat 5-10 13430 40 1988 
droog 12-10 19530 41 1988 
nat 19-10 13220 42 1988 
droog 26-10 20140 43 1988 
nat 2-11 14860 44 1988 
d1~oog 9- 1 1 1?180 45 1988 
nat 1 6- 1 1 16670 46 1988 
dl~oog 23- 11 18440 47 1988 
nat 30- 1 1 8350 48 1988 
dl~oog 7-12 14980 49 1988 
nat 14-12 8400 50 1988 
d :~oog ~·1-12 14120 51 1988 
nat 28-12 3490 5 '"" .::: 1988 
droog 4-1 14840 1989 
nat 1 1 - 1 9620 ..... 

.:: 1989 
dr·oog 1 8- 1 15220 3 1989 
nat 25-1 6320 ~ .... 1989 
d!-' 00~ . "" 1-c: 15000 5 1989 
nat 8-2 4020 6 1989 
droog 15-2 15620 ? 1989 
nat 22-2 9630 8 1989 
droog 1-3 15620 9 1989 
nat 8-3 10070 10 1989 
droog 15-3 14860 1 1 1989 
nat 22-3 107?0 12 1989 
droog 29-3 15280 1 3 1989 
nat 5-4 14230 14 1989 
droog 12-4 139?0 15 1989 
nat 19-4 11180 16 1989 
droog 26-4 14120 1? 1989 
nat 3-5 13660 18 1989 
droog 10-5 21000 19 1989 
nat 1?-5 15360 20 1989 
droog 24-5 23480 21 1989 
nat 31-5 12300 22 1989 
droog ?-6 21560 23 1989 
nat 14-6 11 980 24 1989 
d1~ oog 21-6 20180 25 1989 
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VEAVOLG BIJLAGE II. 

dd k.g wk. j 1' 

nat 28-6 12430 26 1989 
drOO£ 5-? 18230 2? 1989 
nat 12-? 1 1460 28 1989 
drOO£ 19-? 19590 29 1989 
nat 26-? 9610 30 1989 
droog 2-8 19240 31 1989 
nat 9-8 12390 32 1989 
droog 16-8 19?40 33 1989 
nat 23-8 12560 34 1989 
droog 30-8 19590 35 1989 
nat 6-9 1 1200 36 1989 
droog 13-9 19560 3? 1989 
nat 20-9 10650 38 1989 
droog 2?-9 18990 39 1989 
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BIJIAGE: III. Analyse Vers GFT. 

datum 9-12-1987 24-2-1988 23-3-1988 gernidd. s.dev. 

d.s. 36,5 45,7 38,5 40,2 4,8 
o.s. 63,8 43,7 57,2 54,9 10,2 
'.roC 41228 55898 85590 60905 22601 
~ 5,77 5,86 6,31 5,98 0,29 

d.s. = droge stof in % nat gewidlt 
o.s. = organische stof in % d. s. 
'.roC = totaal wateroplosbaar koolstof (ng Cjkg d. s.) 
s.dev. = standaarddeviatie 
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BIJ1AGE IV. 

Gerneenten 

Nuenen 
laagboow 

L:i.eshoot 
laagboow 

Am;terdarn 

GFT- en restafvalinzameli.m bii een aantal proefnemi.rgen 
in Nederlarx:l orrlersc.heiden naar bebouwing C2l. 

Rgjaansluiti.rq/week 
restafval GFT-afval 

10 7,1 

11 10,2 

gernen;Jd stedelijk 11 3,4 

Apeldoorn 
laagi:x:x.Iw 10 7,5 
hoogbouw 12 4,4 

Punnerer4 
laagbouw 11,5 7,6 

'hoogbouw 12 4 

SCM 
larx:lelijk 8,8 9,6 
stedelijk 9 7,4 
biocon wijken 8,8 6,5 

Ede 
laagi:x:x.Iw 11 5,5 

45 



Bijlage v Compostering van vooraf gemalen GFT 

De aciD3evoerde hoeveelheid GFT uit week 12 (1988), 9230 kg, werd voor 
het CCllpOSterirgsprcx::es gernalen met een klepelloolen tot een gzootte 
kleiner dan 70 nun en vervolgens analoog aan de beschrijvirg in para
graaf 2.2 g~. 
Orxierstaame figuur geeft het t:e.rli>eratuuiverloq> en de beludltinJshoe
velheid van het oc:mposteren:ie afval. Van dag 17 tot dag 30 werd het 
afval niet belucht vanwege capaciteitsproblemen met de ventilatoren. 
De oarp:lSterirg verliep zorrler problemen, en er ontstorrl geen :percola
tiewater, wat aanvankel.ijk de vezwachtirg was. 
Na afloop van het carposterirgsproces werd de cx:xupost gezeefd q> 18 mn. 
~e tabel verrneld de gemeten percentages waarl::>ij devers aan
gevoerde hoeveelheid GFT 100% is. 

broeiverlies 
gew % 18-70 nun 
gew % < 18 nun 

58,6% 
8,8% 
32,6% 

Het broeiverlies tijdens de cx:xnposterirg was hoog ten q>zichte van de 
carposterirg zonder voorafgaame verkleinirg. Dit 'WOrdt veroorzaakt 
door het grotere oppervlakte van het afval ontstaan door de malirg 
vooraf. Een bijkornend voordeel was het ontbreken van een fractie groter 
dan 70 mm die no:rmaal naar de stortplaats 'WOrdt afgevoerd. 
Orxierstaame tabel geeft de gehalten aan zwa.re metalen in de fractie 
kleiner dan 18 nun van het eirrlprcx:lukt. 
Deze voldoen ruimschoots aan de nonnerirg voor de periode na 1993. 
Het enige nadeel van deze carposteri..rgsmethode bleek de visuele zuiver
heid van de canpost te zijn. De in het afval aanwezige verontreini
girgen waren tneeg'emalen en venni.rrlerden de optische kwaliteit van de 
ca1pst aanzienlijk. Deze gernalen verontreinigirgen bleken echter geen 
invloed te hebben op het gehalte aan zware rnetalen in deze CXtn£Xt:>t. 
Irxlien de zuiverheid van het irgezarnelde GFT erg hoog is verd.ient het 
dan ook zeker aanbevelirg an ergens in het proces een maalstap in te 
voeren. 
Dit zou voor aanvang van de carposterirg kunnen gebeuren, maar in 
aanmerkirg komt oak malirg van de zeeffractie groter dan 70 mn. Deze 
gemalen fractie zou dan vervolgens opnieuw tneeg'~ kunnen 
'WOrden. 
Door invoerirg van een maalstap kan het grove organische materiaal 
(takkenbossen, st.ruiken e. d.) oak tot carpost ve.nYerkt worden zodat er 
geen retourstroom van di t materiaal naar de stortplaats meer ncxtig is. 
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Vervolg Bijlage v 
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Vezyolg Bij lage V 

ZWARE ME!'AT m NUWEN CMNVQER GEMATFN) • 

week 12 GEMAUN!! 29-4 

-18mn -18mm -18mm 

? 72.7 72.6 
? 34.6 33.4 
? 11985 11175 
? 7.56 8.06 

0.97 0.73 0.73 
24 21 22 
34 53 28 
5.1 4.9 4.8 
48 28 31 
136 93 105 

d.s = droge stof (% nat gev~idlt) 
o.s. = organische stof (%d.s.) 

vers(12) 

38.5 
57.2 
85590 
6.31 

n.g. 
n.g. 
n.g. 
n.g. 
n.g. 
n.g. 

'IOC = totaal wate!'q)losbaar koolstof (ngC/kg d.s.) 
zware metalen in mgjkg d.s. 
n.g. = niet geanalyseerd. 
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BIJI.AGE VI. Materiaal gebruikt bij de cxJnoost:ering. 

Bij de c::atlfl0b"terirx3 van het GFT wordt gebrui.k gemaakt van de volgerde 
~tuur en materialen. 

Ventilator 01V 180, ctirecte aandrijvirx3 met speciale afdidl
tirx3, ludltcapaciteit 950 m3/uur bij een statische 
druk van 1000 Pa, mto:rvenwgen o, 75kW. 

Beludltirx3sbuis Dichte buis, 190rm\ uitwendig geril:i:lel.d, en geper
foreerde buis met een beludlti.rgsq:pervlakte van 
16,8cm3jm. ' 

Sdlakel.kast voorzien van tijdklokken, relais, beveiligirx3 e.d. 

Tenperatuurmeter: Meta digit. 

I.udltsnelheids-
meter Testot.enn 4300. 

I.aadschop catteJ:pillar (VAM). 

Zeefinstallatie A.B.N. (VAM). 

Weegbrug Molenschot & Zn. (VAM). 

49 



~ 

:J 
:J 

.......... 
+-' .r:.. 
0 
:J -

(Y) 

2 
.......... -u -~ 

Bii lage VI I 'l'en'g:?eratuwloop en beluchtingshoeveel.heid tijdens de 
compostering 
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BIJlAGE IX. Zware metalen Nuenese GFT=gJJup::>·t 

t/m 22-3-1988 

o-6 1m\ 6-18 mn nonnerirg 

gemiddeld s.deviatie gemiddeld 

d.s. 77,7 3,3 65,1 
o.s. 18,8 6,1 41,0 
TOC 8997 2806 13206 
Pi 7,7 0,2 7,5 

Qi 0,54 0,3 0,53 
Cr 22 7 19 
cu 22 15 34 
Ni 3,5 2 4,2 
Fb 36 9 58 
Zn 105 41 119 

Stikstof 8900 - 15700 
Fosfaat 4200 - 5400 
Kalium 6100 - 10700 
calcium 17900 - 29400 
Magnesium 3700 - 4000 
Natrium 3700 - 6700 

Toelichting: 

d.s. = droge stof in % nat gewicht. 
o.s. = organische stof in % droge stof. 

s.deviatie n 

3,3 5 
7,5 5 

7966. 5 
0,2 5 

0,3 5 1,5 
6 5 100 

22 5 50 
1,9 5 50 
40 5 150 
47 5 250 

- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 

Qi (cadmium), Cr (dlroam), cu (}roper), Ni (nikkel), Fb (lood), Zn 
(zink) en de voedingselementen in ngjkg droge stof. 

TOC = totale wateroplosbare hoeveelheid koolstof in ngjkg d.s. 
PI = zuurgraad van de cutpc:~;t. 
n = aantal analyses. 
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yezyolg BLJI.AGE IX. 

22-3-'88 t;m 15-2-'89 8-3-'89 t;m 25-7-'89 
Nuenen Nuenen/Lieshout 

gemiddeld s.deviatie n gemiddeld s.deviatie n 

d.s. 72,0 6,2 9 76,7 9,9 6 
o.s. 20,7 5,2 10 25,0 7,8 6 
'roC 10890 3540 10 13110 4610 6 
:Pi 7,57 0,49 10 7,70 0,29 6 

O:i 0,64 0,15 10 0,93 0,18 6 
cr 28,2 4,1 10 37 8 6 
01 19,7 7,1 10 32 4 6 
Ni 4,3 1,7 10 6,9 2,5 6 
Ib 42,9 9,9 10 56 20 6 
zn 88 26 10 153 41 6 

sti.kstof 10000 - 1 8900 - 1 
Fosfaat 950 - 1 140 - 1 
Kalium 7100 - 1 4700 - 1 
calcium 7200 - 1 9800 - 1 
Magnesium 1400 - 1 1500 - 1 
Natrium 820 - 1 550 - 1 
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vervolg BIJLAGE IX 

ZIJARE METALEN NUENENSE GFT COMPOST 

198?/1988 
-fractie 0-6mm 0-6mm 0-6mm 0-6mm 0-6mm 
datum 24-11 22-12 19-1 24-2 22-3 

d - s - ?9 81.4 ?9.2 ?6.3 ?2. '} 
o. 9- 13- 1 12.9 18.? 22.? 26.8 
roc 6593 4958 ?6?3 12990 130?3 

pH ?.9 ?.56 ?.65 ?.51 ?.84 

Cd 0.2 0.?4 0.25 0.64 0.88 
Cr 23 14 1? 24 31 
Cu 20 9 14 21 48 
Ni 2.9 1. 6 2.2 4.3 6.5 
Ph 31 30 30 49 42 
Zn 123 64 66 112 163 

-----·--------- ·- - ----
198?/1988 
fractie 6- 18n.m 6-18mm 6-18mm 6-18mm 6-18mm 
datum 24-11 22-12 19-1 24-2 22-3 

----------

d. s. 60.8 65.6 65. 1 64.4 ?0 
0- s. 31 36.? 40.4 48.6 48. 1 
TOr: 1281? 3?28 ?290 213?5 21090 
pH ?.51 ?.?8 ?.42 ?.38 ?.?4 

Cd 0.25 0.65 0. 1 0.?9 0.88 
Cr 21 14 14 20 28 
Cu 20 40 16 24 ?1 
Ni 3.3 3.2 2.6 4.5 ?.4 
Pb 50 38 28 46 129 
Zn 135 82 ?? 110 191 
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vervolg BIJLAGE IX 

1988 
fractie 0-18mm 0-18mm 0-18mm 0-18mm 0-18mm 0-18mm 

datum 1-6 28-6 26-? 23-8 20-9 18-10 

d. s. ? 83. 1 ?4. 1 69.9 ?3.9 ?? . 1 
o.s. 1?.9 14 15 15.8 22.8 28.8 
TOC 10965 4088 15138 ?853 12660 15?88 
pH 6.81 ?.36 ?.98 8.48 ?.39 ?.08 

Cd 0.55 0.52 0.5 0.5? 0.68 0.82 
Cr 30 23 24 31 28 24 
Cu 21 12 15 18 16 16 
Ni 3.8 3.5 3 . 8 ?.6 5.9 5.6 
Pb 34 38.? 41.2 3?. 1 55.? 49.? 
Zn 82 41 ?8 88 13? 114 

------------ ~-- - -----·- -- -- ..... - · ·- ·· ··-------- - - - ---- ·- --
19813/1989 
fractie 0-18mm 0-18mm 0-18mm 0-18mm 
datum 15- 1 1 13-12 10-1 15-2 

d.s. 66.6 66.5 ?3.9 63 
0. s. 21.6 20.3 22.8 28.4 
TOC 10305 ?9?3 12660 1 1445 
pH ?.95 ?.4 ?.39 ?.8? 

Cd 0.51 0.56 0 . 0 0 . 93 
Cr 29 2 ? 29 3? 
Cu 32 31 23 13 
Ni 4.6 4.4 1. 8 2.3 
Pb 36. 1 44.? 30.3 61 
Zn 86 103 65 85 
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vervolg BIJLAGE IX 

NUENEN\LIESHOUT 

1989 
-fractie 0-18mm 0-18mm 0-1Amm 
datum 8-3-'89 4-4-'89 9-5-'89 

d. s. 60.3 ?1.? ??.2 
a.s. 33. 1 32.5 25.5 
TOC 15354 15495 2424 

pH 8.0? ?.8 ?.63 

Cd 0.8 0.91 1. 25 
Cr 38 33 43 
Cu 35 36 36 
Ni 8.8 5.9 5.5 
Pb ?5.5 83.8 60 
Zn 1?6 188 191 

d.s = droge sto-f (% nat ~ewicht) 
o.s. = or~anische staT (%d.s.) 

0-18mm 0-18mm 
30-5-'89 2?-6-'89 

83.5 ?8.2 
2? 19.2 

9?5 1230 
?.85 ?.63 

1. 03 0.8 
43 43 
31 30 

5 5. 1 
44 39 

159 95 

TOC = totaal wateroplosbaar koolstoT (mgC/kg d.s.) 
pH = :zuurgraad 

0-18mm 
25-?-'89 

89 
13 

?.2 

0.8 
23 

25 
1 1 
34 

110 

Cd( cadmium), Cr( chroom), Cu( koper), Ni( nikkel), Pb( luod), 
Zn( z:i nk) in ms;/ll.g droge staT. 
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BIJLAGE X. INGEZAMELDE HOEVEELHEDEN KCA. 

1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e totaal 

28-10-87 21-1-88 20-4-88 27-7-88 19-10-88 25-1-89 26-4-89 26-7-89 11-10-89 

Oplosmiddelen 111 105 195 210 208 210 410 240 138 1827 23,0 

Bestrijdings-
middelen 10 10 10 5 17 30 6 19 108 1, 4 

0'1 Verfresten 234 320 410 375 670 450 435 360 404 3658 46,0 0 

Batterijen/ 
accu•s 31 95 129 196 31 130 215 210 290 1327 16,7 

Zuren 15 5 3 4 28 0,4 

Fotochemica-
lien 32 20 60 20 120 25 21 298 3,7 

Diversen 24 45 37 111 76 178 80 64 99 714 9 

Totaal 449 575 801 967 1013 1105 1196 901 954 7960 

Personen 130 145 242 185 174 189 (200?) 210 217 1692 



BIJIAGE XI VERSI.AG VAN DE W£RKZMMHEDEN. 

Inleiding. 
De eerste initiatieven voor het starten van de gescheiden huisvuilin
zarnelingsproef te Nuenen dateren uit het voorjaar van 1987. Na een 
aantal vergaderirx3en waa.rbij onder andere betrokken waren de gemeente 
Nuenen1 Speciaal Transport Cotrans 1 RAZOB1 en het Waste Management 
Progranuna 1 werd besloten dat de eerste GFT inzamelirx3 op 30 september 
1987 zou plaatsvinden. 
De tussentijd werd gebruikt voor de organisatie van de proef. Er IOOeS

ten ontheffirgen worden a.an:;Jevraagd voor bijvoorbeeld de wekelijkse 
inzarnelvetplichtirg en voor het vetplicht storten van het afval op de 
regionale stortplaats RAZOB. Verder :rooesten de curipCtSterirgsfacilitei
ten gerealiseerd worden en dien:le het voorlichtirgsmateriaal1 bestenrl 
voor de deelnemers 1 ontworpen en gedrukt te worden. Er werd gewerkt met 
een draai.boek waarin de uit te voeren activiteiten op de daal:Dij be
horende datum beschreven werden. 
Orx:lerstaand wordt een chronologisch overzicht gegeven van de belang
rijkste activiteiten die voor en tijdens de proef werden uitgevoerd. In 
het chronologisch overzicht worden alleen de overlegsituaties met alle 
betrokkenen venneld (Algerneen overleg). Bij deze vergaderirgen zijn 
vertegenwoordigers aanwezig van de gemeente Nuenen 1 Speciaal Transport 
Cotrans 1 het Waste Management Progranuna 1 de Milieudienst E.in!hoven1 de 
wijkverenigirgen waar de proef wordt uitgevoerd1 en van de basisschool 
die stimuleert door middel van lesprogranvna 1 s aan de schoolkinderen. 
Uiteraard zijn er nog talrijke andere overlegsituaties geweest waarin 
meer specifieke zaken werden besproken of georgani.seerd. Deze overleg
situaties zijn niet in het chronologisch overzicht opgenanen. 

Cllronolcx:;isch overzicht van de activiteiten. 
04-08-1987 
01/04-09-1987 
07-09-1987 
07/08/10-09-1987 
17-09-1987 

17/22/09-1987 

30-09-1987 

28-10-1987 
02-11-1987 
09/13-11-1987 
24-11-1987 

22-12-1987 

04-01-1988 
18/22-01-1988 

21-01-1988 

1e algerneen over leg. 
TO-meting sociaal-we~lijk onderzoek. 
2e algerneen over leg. 
voorlichtirgsavonden voor de deelnemers. 
officiele opening proef door milieugedeputeerde 
Welschen. 
- ui treiki.rxJ containers; 
- gereedmaken carposteringsplaats; 
- bezoek deelnemers door huisvuilconsulenten. 
- 1e inzamelirg GFT; 
- start carposterirg. 
1e KCA-inzamelirg. 
3e algemeen overleg. 
T1-meting sociaal-wet:en.sdlaRJelijk omerzoek. 
- 1e afzevirg curpst; 
- m:>nstemame cur~ voor kwaliteitsbepa.lirg. 
- 2e afzevirg curlfX)St; 
- m:>nstername. 
4e algemeen overleg. 
- 3e afzevirg cattpJ::>'t; 
- IOOnsternarre. 
2e KCA-inzarneling. 
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vervolg BIJLAGE XI 

24-02-1988 

22-03-1988 

11/15-04-1988 
16-04-1988 

20-04-1988 
29-04-1988 

31-05-1988 
01-06-1988 

28-06-19BB 

26-07-19BB 

27- 07-1988 
23-0B-19BB 

20-09-19B8 

22-09-198B 
1B-10-19BB 
19-10-19B8 
15-11-19B8 
13-12-19B8 
22-12-19BB 
10-01-19B9 
25-01-19B9 
15-02-1989 
OB-03-1989 
04-04-1989 
26-04-19B9 
27-04-1989 
09-05-1989 
27-06-1989 
25-07-1989 
26-07-1989 
24-0B-19B9 
11-10-19B9 

- 4e afzeving compost; 
- m:msternarne. 
- 5e afzeving compost; 
- m:>nsternarne. 
voorbereiding ~ rag. 
- ~ rag voor de deelnemers aan de proef; 
- mti£X1Stuitreiking aan de deelnemers. 
3e KCA-inzarneling. 
- 6e afzeving CUtq:x:>b-t; 
- zronstername. 
5e algemeen averleg. 
- 7e afzeving CUtq:x:>b-t; 
- zronstername. 
- Be afzeving compost. 
- monstername. 
- 9e afzeving CUtq:x:>b-t; 
- monstername. 
4e KCA-inzarneling. 
- 10e afzeving cutlfX)St; 
- monstername. 
- 11e afzeving compost; 
- monstername. 
6e algemeen over leg. 
12e afzeving compost. 
5e KCA-inzarneling. 
13e afzeving compost. 
14e afzeving cutq:x:>b-t. 
7e algemeen over leg. 
15e afzeving cutq:n:.-t. 
6e KCA-inzarnel ing. 
16e afzeving mtq:x:>b-t. 
17e afzeving compost. 
1Be afzeving cutq:n:.-t. 
7e KCA-inzarneling. 
Be algemeen over leg. 
19e afzeving compost. 
20e afzeving cutlfX)St. 
21e afzeving mtq:x:>b-t . 
Be KCA-inzarneling. 
9e algemeen over leg. 
9e KCA-inzarneling. 
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BIJLAGE XII 
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Waste Management 
OnClerzoek en adv1ser~ng op her geb1ed van afval- en mil,eubeheer Cloo' Cle KUB en Cle TUE 

Wat 

Kalender -r brief 

Brief 

Vierde afvalkrant 

Krantenbericht 

Brief + krantenbericht 

Brief 

~eksten klaar vijfde 
afva.lkrant 
Krantenbericht 

ViJfde afvalkrant 

Brief 

Krantenbericht 

Teksten klaar zesde afval
krant 
Brief + krantenbericht 

Zesde afvalkrant 

Brief 

Kran tenbericht 

63 

Inhoud 

Aankondiging KCA (25-1) 

Resultaten KCA (25-1) -r stand van 
zaken. 
Aankondiging tweede reiniging 

Aankondiging KCA (26-4) 

Resultaten KCA + stand van zaken (+ 

aankondiging kca 26-7) 

Aankondiging KCA (26-71 

Resultaten KCA + stand van zaken (+ 

aankondiging kca 11-10) 

Beeindiging proef 

Aankondiging KCA (11-10) 

Resultaten KCA + stand van zaken. 



Postadres: 
Postbus 10.000 
56 70 GA Nuenen 

.· ' .. / . / · . . J .· . / ,·/ , · 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN 

Telefoon 040-832500 
Telex 59360 

Aan de bewoner(s) van dit pand. 

Uw bnef,kenmerk: Ons kenmerk: ' Nuenen. 
1 3 OKT. 1989 

""der'\verp 

scheiden inzamelen 
huisvuil 

.B<Jiagen 

r 
JfZ!RK/mg 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 17 september 1987 is in Uw wijk de proef voor het gescheiden inzamelen 
van huishoudelijke afvalstoffen begonnen. De proef zou twee jaren duren, 
tot 1 oktober 198q . 

De meest opvallende resultaten is de hoge deelname-bereidheid bij de 
wijkbewoners, de uitstekende kwaliteit van de compost die uit het groente
fruit- en tuinafval wordt vervaardigd en de grote hoeveelheid klein chemisch 
afval, dat is ingezameld. 

Vanwege deze goede resultaten is de gemeenteraad in principe akkoord gegaan 
om het huisvuil in de wijk Langakker-Tomakker gescheiden te blijven inzame
len. 

De proef krijgt dus een positief vervolg. In Uw wijk wordt het gescheiden 
inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen voortgezet. 
Momenteel wordt nagegaan of er veranderingen nodig zijn in de tot nu toe 
toegepaste inzamelmethodiek, zoals bijvoorbeeld een twee-container-systeem 
in plaats van een container voor het GFT-afval en plastic zakken voor de 
rest. Ook wordt nagegaan op welke manier het beste de uitbreiding naar 
andere wijken kan plaatsvinden. 
Zodra hier meer over bekend is, wordt U hierover geinformeerd. 

Wij vertrouwen erop dat U met hetzelfde enthousiasme als voorheen zult 
blijven meewerken aan het gescheiden inzamelen van huishoud~lijke afval
stoffen. 

Hoogachtend, 
Burgemeester_en wet~rs 
De seer tari~ 

J141 
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Bezoekadres Jan van SChiJnveltlaan 2 
P~s:;1ronr 10 .7 J 155 

I 
van Nu~nen c. a·. , 
De bur~emeeste~, 

' \ 
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GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN 

Pos:adres: 
Pest bus 10.000 
5670 GA Nuenen 

De bewoners van de wijk Langakker/Tomakker. 
Tele!oon O.l0-832500 
"7"elex 59360 

' 'w brief; kenmerk: Cr-s kenrr.erk: Nuenen. 29 september 1989. 

r -:erwerp 

K.C.A.-inzameling 
11 oktober 1989 . 

Geachte bewoner, 

Je vo l;ende i~=~~~ ! a k ti~ vee r ~ l E~~ C~eT i s:h ~ :;~ 1 l ~ het k~der v~ ~ de 
huisvuils cr2idi ngsproef in Uw wijk zal worden sehouden op: 

~O ENSDAG : : OK70SER 1989 (tussen 09.00 uur en 28.00 uur). 

Zeals gebruikelijk kunt U dan Uw K.C.A.-box laten leegmaken bij de auto 
. / van de Milieudienst. Op bijgevoegd schema vindt U de route die de auto 

zal volgen. 

IZ/RK/RvG 

De opbrengst van de vorige inzameling van K.C.A. op 26 juli 1989 was on
danks de vakantieperiode erg groot. In totaal hebben teen 210 personen van 
de gelegenheid gebruik gemaakt om hun K. C.A. in te leveren. 
Bij elkaar goed voor 901 kg. chemisch afval. 

Wij rekenen ook dit keer weer op een flinke opkomst. 

Burgemeester van Nuenen c. a. , 
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~~ J! lj 1 

le locatie 09.no 0?.2) uur hoek !om.:1kkcr Urnenvcld 

Ze lee: a t.i.e G9.JO - 09.55 uur hoek !omakker - 3ij de 7oren 

Jc locatie 10.00 - 10.25 uur hoe'k tle Doorn - Vosst!·.eld 

'-e locatie lO.JO - 10.55 uur inl]ang sehoul ~e ~1eu ·.1e L ~r. ::e v-~ .. ~"'"s- · J( .. - · , ... ~ • • . . o.c-. • •, 

5e locatie 11.00 - 11.25 uur hoek E.Vol)elslaon- J. Ji::iemsr.o f 

6e 1oca tie 11.30 - 11.55 uur Ein<.le Vrou .... e Caecl!.i.alaan 

7e locatie 13 .oo - 13.25 uur hoek f .C1ara1aan - Stepr.an ~a:-.e ·,;,olr.~ ell a an 

Se 1ocatie 13. JO D.55 uur r.oek Stephan Hane wlnkel!aan - ~c~ker r!::~s:aa~ 

9e loca tie 14.00 - 14.25 uur hoek Jonker Florislaan - S t: . Ar. r. .:1 g :.. l c e :a::: . 

l0e1ocatie 14.30 - 15.00 uur hoek S t:. Annagild·e laan - Sc~ut::e:-i~ai<.ke:-

locatie-plaats auto I: zie ommezijde 

AUTO II 

1e locatie 09.00 - 09.25 uur hock Oo9htklamp - He t Smeelke 

:e locatie 09.)0 - 09.55 uur hoek De Eilanden - De Vlos 

3e locatie l~.:::l - 1~.:s uur hoek De Oreerr.bcs - neytvelden 

~e ~ccatie 
, .., l- !0.55 uur hoek Zo~~anenstuck - :e Vlos .... ,w -

~~:atia '' ~l.ZS uur hoek Uosterk1amp :.~a~enstuck "''"' ..... \...."""' -
:.e !c:at1e 11.3:1 : l. 55 uur hoek Tomakker Ce eee~hof 

~~ locatle l3.CO :- 13.25 uur hoek Tomakker De V1os 

Se 1ocatu 13.30 .. 1). 55 uur hoek Tomakker - Ho:;e Tcm 

,e locat1e 14.00 --14.25 uur Oe Doorn 

' locatie 14.30 - 15.00 uur hoek Tcmakker - Vosseveld 

'lelocatie 18 .oo - 20.00 uur Parkeerplaats Vrouwkensakker 
(school "De Nieuwe Linde") 

Locatieplaats auto II: zie ommezijde 

67 
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Post ad res: 
Post bus 10.000 
5670 GA Nuenen 

Telefoon 040-832500 
Telex 59360 

De bewoners van de wijk 
Langakker-Tomakker. 

Uw brief/kenmerk: Ons kenmerk: Nuenen, 

:-tderwerp: 

C.A.-inzameling 
op 26 juli 1989. 

. I 

Geachte bewoner, 

De volgende inzamelactie voor Klein Chemisch Afval in het kader van de 
huisvuilscheid:ngsproef in Uw wijk zal worden gehouden op woensdag 26 
juli. Zoals gewoonlijk kunt U dan Uw K.C.A.-box laten leegmaken bij de 
auto van de Milieudienst. Op bijgevoegd schema vindt U de route die de 
auto zal volgen. 

Als U op 26 juli met vakantie bent, is het misschien handig om met een 
van Uw buren af te spreken dat zij voor een keer Uw K.C.A. inleveren. 
Dan hoeft U niet te wachten op de volgende actie, die pas in oktober zal 
plaatsvinden. 

De afvalinformatielijn blijkt voor veel mensen een belangrijke informa
tiebron te zijn. Er wordt veelvuldig gebeld en er zijn al heel wat vragen 
beantwoord en probleempjes opgelost via deze lijn. Wij zullen hier nog 
een keer het nummer vermelden: 

Gemeente Nuenen, de heer H. Huuskes, telefoon 040-832500! 
Speciaal Transport Cotrans, de heer Bergen, telefoon 04930-1 88~ 

Hier kunt U met al Uw vragen en/of opmerkingen over de proef ter cht. 

Tot slot wens en wi j iedez:-een een prettige vakantie toe en wi j hop n 
er ondanks de vakantie toch weer veel K.C.A. zal worden ingezame 
26 juli 1989. 

~Z/RK/RvG 
1/; 

Bijlagen: 1 • 
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Bezoekadres: Jan van Schijnveltlaan 2 
Postgironr. 10.74.156 



Nuenen,april 1989 

Geachte be'woner, 

Ook nu de huisvuilsdleidingsproef bij u in de wijk al wat l~er loopt 
willen wij u graag op de hoogte houden van het verloop van de proef en 
de resul taten. 
Het gesdleiden aanbieden van huishoudelijk afval raakt steeds rneer 
ingeburgerd. Uit de resultaten van de enquetes blijkt dat vrijwel 
iedereen bereid is an rnee te \Yerken. Dit blijkt ook bij het zien van 
de berg catpOSteerbaar afval: over het algemeen worden de scheidingsre
gels goed toegepast. 
Toch komt het af en toe nog voor dat er in het ,~e afval 
zaken zitten die er niet in thuis horen, zoals plastic zakken, flessen, 
blik en an:iere niet--conp::lSt.eer vooiWerpen. Dit brengt toch veel 
extra werk met zich rnee, want om de kwaliteit van de conpost te bewaren 
moet het niet-composteerbare afval er speciaal ui tgehaald worden. Er 
is blijkbaar nog een klein aantal mensen dat het afval niet op de 
juiste rnanier sdleidt. Aan deze mensen willen we vragen de sdleidings
regels zo naUVJkeurig rnogelijk toe te passen. Als u vragen heeft kunt u 
altijd terecht bij de afval-informatielijn: 
Gerneente Nuenen, r::hr. Huuskes, 040-832500 of 
Speciaal Transport Cotrans, r::hr Berg, 04930-16880. 
Wanneer u twijfelt of iets wel of niet in de greene container mag, kunt 
u het voor alle zekerneid beter in de grijze vuilniszak doen. Dan wordt 
de compost zeker niet vervuild. 
Tevens willen we vragen niet te veel papier in de greene container te 
deponeren. Een krant op de :oodern van de container (om vastplakken van 
afval te voorkomen), en groente- en fruitafval verpakken in een krant 
(tegen stankoverlast), dat mag gerust. Maar liever geen tijdschriften, 
of hele stapels kranten. Er zijn bovendien veel verenigingen e.d. die 
blij zijn met oud papier. 

Dan willen we u er nog aan herinneren dat op woensdag 26 april weer een 
inzamelingsactie voor IG.ein Chernisch Afval gehouden zal worden. De 
route die de auto van de Mil ieudienst zal volgen is weergegeven op 
bijgevoegd sdlerna. 

Tot slot kunnen we stellen dat er sprake is van een goed loperx:l pro
jekt, dat ongetwijfeld, met een ieders medewerki..rxJ, tot een hoge kwali
teit compost zal leiden. 

Hoogachterrl, 
arrgerneester en Wethouders van de 
Gerneente Nuenen, 
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Postadres: 
Postbus 10.000 
5670 GA Nuenen 

.f'--h 
i .. , ~. /V'~ril~/. 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN 

Telefoon 040-832500 
Telex 59360 

Aan de bewoners van de wijk 
Langakker/Tomakker. 

Uw bnef/kenmerk: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

I Z/RK/mg 

Ons kenmerk: Nuenen. 24 februari 1989. 

Geachte heer, mevrouw, 

In verband met de gescheiden huisvuilinzameling wordt aan U de mogelijk
heid geboden om de groene container voor het composteerbare afval te 
laten reinigen. Het gaat hier om een tweede proefreiniging met een nieuw 
systeem. Deze reiniging geschiedtgeheel gratis, er zijn voor U geen kos
ten aan verbonden! 

De groene container zal gereinigd worden op 8 maart a.s. 

Wij verzoeken U de groene container v66r 07.45 uur aan de straat te zet
ten en deze dan te laten staan tot het tijdstip waarop de reiniging heeft 
plaatsgevonden. 
Wij hopen U hiermede van 
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Nuenen1 januari 1989. 

Geachte bewoner I 

Op woensdag 25 ianuari aanstaame zal er in de wijk I..arqakkerfranakker 
weer een KCA-inzamelin;Jsactie worden gehouden. U kunt dan weer uw klein 
cilernisch afval inleveren bij de auto van de Mi.lieOOienst Ei.rrlhoven. 
Deze auto zal volgens bijgevoegd schema door de wijk rijden, en op de 
verschillerxie locaties steeds orqeveer 20 minuten blijven staan. 
Als u overdag geen tijd heeft an uw cilernisch afval in te leveren, dan 
kunt u 's-avorxis van 18.00 tot 20.00 uur nag terecht bij de school 'De 
Nieuwe Li.n:ie' • 

Een van de medewerkers van de Milieudienst heeft ons gevraagd u vrien
delijk1 -doch drin;Jerxi te verzoe.ken geen injectienaalden in de K.C.A.
box te doen. Bij een eerdere inzamelin;Jsactie is namelijk de inzarrelaar 
bijna verword door een injectienaald uit een K.C.A.-box. Daaran ver
zoeken wij u dan ook injectienaalden bij de apotheek in te leveren. 
I:aar zijn ze beter in;Jesteld op dit soort zaken. 

Met vragen over de K.C.A.-inzarrelin:; kunt u nag steeds terecht bij de 
gemeente Nuenen1 de heer Huuskes (040-832500) 1 of bij Speciaal Trans
port Cotrans 1 de heer Berg (04930-16880). 

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

Hoogachtend 1 
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.::>ostaores: 

.::>'Js~bus 10.000 
:67'0 GA Nuenen 

~ -=le1oon 0.10-832500 
\., 1 e [a:: : 8 3 31 6 5 

/~~1- /lk~~Jh~&-
23 o;n . 1~U9 Aa/~~~ 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN 

PERSBERICHT 
~R 

CD 
38/89 

19 oktober 1989 

Resultaten KCA-inzameling. 

Stafafd. I.P.Z:Voorlichting 

tst. 124. 

De proefperic:x:ie voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval 
in de wijk I..an;Jakker,!Tanakker in de gerneente Nuenen is ten eirxie. 
Vanwege de positieve resultaten heeft de gemeente besloten an het 
gescheiden inzamelen in die wijk voor te zetten, en trogelijk uit te 
breiden naar de rest van de gemeente Nuenen. 

In het kader van de proef in de wijk Ian;Jakker(I'anakker is cp 11 
oktober jl. een KCA-inzamelin; gehouden. D:tarbij werd door 217 mensen 
in totaal 954 kg chemisch afval in;eleverd. 
Het afval was als volgt sarnei'¥1esteld: 

- oplosrniddelen 
- zuren 
- logen 
- bestri jd.i.rgsmiddelen 
- verfresten 
- batterijen 
- aco..1's 
- diversen 
totaal 

138 kg 
4 kg 
4 kg 

19 kg 
404 kg 
158 kg 
132 kg 

95 kg 
954 kg 

De totale hoeveelheid KCA die geduren:ie de proef in de wijk 
I..an;Jakkerj'I'atakker is in;ezameld, kamt daarmee op 7. 970 kg. Een 
resultaat om trots op te zijn, en reden genoeg om ook elders l<CA te 
gaan inzamelen! 
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;tadres: 
;tous 10.000 
·o GA Nuenen 

efoon 040·832500 
efax:833165 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN 

PERSBERICHT Stafafd. I.P.Z/Voorlichting 
tst. 124. NR · 

DD 
29/89 
15 augustus 1989 

RESUI1rA'I'EN KCA-rnzAMELING. 

~ 26 juli j .1. is in de wijk I..an;Jakker,l'l'c:'makker weer klein d'lemi.sdl 
afval irqezameld in het het kader van de hui.svuilschei~roef al
daar. 
Orrlanks de vakantie was de q>kanst erq groot. In totaal hel±en 210 
personen gebruik gemaakt van de gelegenheid an hun KCA in te leveren. 
Bij elk.aar goed voor 901 kg chemi.sch afval. 

Sims het begin van de proef, rru bijna twee jaar geleden, is in de 
wijk I.arqakkerj"''anakker al 7016 kg chemi.sch afval in3ezameld en q> 
verantwl::x>rde wij ze verwerkt of afgevoerd. Hiermee wordt toc::h wel aan
getoord dat gescheiden huisvu.ili.nzamelirq zeer rruttig is ! 
Al die Kleine beetjes chemisdl afval die in elk huishcu:ien vrijkanen 
vormen bij elkaar, zeker over een lan;ere periode, een enonne hoeveel
heid schadelijk afval. 

Het op 26 juli irqezamelde afval was als volgt scuren:]eSteld: 
-oplosmiddelen 240 kg 
-logen 3 kg 
-bestrij~ddelen 6 kg 
-verfresten 360 kg 
-foto-dlemi.calien 21 kg 
-kwikresten 1 kg 
-batterijen I accu's 210 kg 
-eli versen 60 kg 

totaal 901 kg 

De volgen:ie inzamelactie voor klein chemi.sch afval zal plaatsvinien q> 
woensdag 11 oktOOer. We rekenen weer q> een flinke q>kanst! 
Nadere inforrnatie over de ra.rt:e van de inzamel auto volgt neg. 
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Proef bijna afgelopen; Razob gaat (ompost 
I 

verwerken i E)?). 2/./"'" ,· /Y'1 

Sche,iding huisafval 
• 
In Nttenen blijl{.t 
succesvol 

(Vlin een onz'!r versleggt!e!sters) 

N't.TENEN - De proef met het gescheiden inzame
len van huisafval in de wijken Langakker en To
makker in Nuenen is in het eerste jaar ('87-'88) zeer 
succesvol verlopen. Doordat het groente-, fruit- en 
tuinafval \vordt gecomposteerd, is de afvalstroom 
in dat jaar in genoemde wijken verminderd met 
vijftig procent. 

Oat .s een oijzor.aer ~<X'g per- . 
centage, aldus de onderzoekers in 
de deze WP.ek verschenen rapper- ; 
tage over het gesche!den inzame
len in Nuer.en. De rapportage is 
samengesteld door een bureau van 
onderz.oek en advies vocr m11ieu- · 
oeon afvalbeheer van de Katholieke , 
Umversiteit Brabant in T ilburg en ! 
de Tec!ml.sche Uni\'erslteit Eind- j 
hoven. 1 
~ inzamo:ang van l~£:t klein 1 

niscn a!val (kca) no<?men de 
1
. 

,,mdt!rzoekers ev~neens zeer ge
slaagd. De ingezamelde hoeveelhe
den kca per deelnemend huishou
den zijn bijzonder hoog. Vee! ho
ger dan ooit het geval is geweesl 
Oorzaak daarvan is dat de men.~Pn 
Jn de proefwljken kleine boxen · 
voor het kca krijgen. Die boxen 
worden om de drie maanden door 
~e. gemP.ent~ gt>l~d Voorheen 
mr>est men ze!f het kca na:1r · het 
gemeentelijk Clepot brengen. 

De proef gel•'it \'OOr twee jaar. In 
september 1967 werd emlee ge
start, over twee maanden loopt de 

~ , proeftijd af. Dan moet Nuenen be-
i/. k!jken of in de gehele gemeente 

gescheiden afval kan worden in
gezame!d. De onderzoekers advise
Ten de gPmeente om dit inderdaad 
te doen. De lnvOt'ring zou dan wei : 
in fases mOt'ten g('bf>uren. De raad i 
zal over ht-t lnvoeren van geschei
den a!vallnzamellng in september 
pratKn. 

In het begin van de proefperlode . 
stuitte men ook op problem('n. Zo 
bleek in de wintt>r van '87 de zui-

verheid van het ingezameJde 
groente-, fruit- en tuinafval (gft) 
af te nemen. Door deelnemende 
huishoudens nogmaals voor te 
lichten. soms door hen persoonlijk 
te benaderen, trad er een verbete
ring op. De compostering van het 
gescheiden ingezamelde gft ver
loopt \'erder zonder problemen en 
Ievert pen compost van uitsteken
de kwaliteit op, aldus de onderz.oe
kers. 

Het eerste jaar klol'lgden vee! 
deeln<?mers over de reiniging van 
de mini-containers waarin het gft 
wordt opgebor~en. Oat probleem 
ls vorig jaar oktober uit de wereld 
geholpen, want sindsdien rijdt 
achter de ophaalwagen een spoel
wagen. 

De Razob in Nuenen is bereid 
om zich met de compostering van 
groente-, fruit- en tuinafval bezig 
te h0uden. Dat beteke:-~t d:1t ook 

andere gemeenten ln zuidoost-
1 Brabant alva! gescheiden kunnen 

gaan lnzamelen, zoals In Nuenen 
en Lieshout al op proef gebeurt. 

De compostering die Razob nu 
.voor ogen heeft, 1s een ~ussenop-

' Iossing. Het plantaat dig afval 
wordt bij de Razob verzameld en 
via het overslagbordes afgevoerd 
naar de composteringsinstallatle 
blj AR."l ln Nljmegen. Daamaa.!'t 
moet een gedeelte van de compos
terlng voorlopig ln Nuenen/Mierlo 
plaatsvlnden. 

Pas over een aantal jaren zal 
een definiUeve compostfabrlek in 
zuirloost-Brabant gebouwd wor
den. 
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GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETI.Ef\J 

Postadres: 
Post bus 10.000 
5670 GA Nuenen 

1 elefoon 040-832500 

(Van onzu~glnredllt'ti.-) Cotrans neemt 
LIF.SHOUT - Cotrans hPeft In 

KNIPSELDIENST-VOORLICHTING 
dd.: Lj kte~,/ /jJJj 

• ftlt>t een wa!IWaf:en 
Llesbout dt> croene 
schoon~emaakt. 

LiE-shout gistE>ren een proef g~nf')- })roef tnet 
nwn mf't het wnc;sen v:m d~ lOJ.:f:c>- ~en, manr vaak stt>rven die initia-
O<J;Jmdl"' groene containers. \\iunt tiev~n t.•£'n ~=;nelle dood omdat te 
dt> d<>~>illemers aar. hN Pxf"l('rimr•nt \\'3SSCD groeilC wE>inig mE>n.<<E>n zich willen abon-
mPt lwt gescheidt>n nrhaiPn 'lian • nenm op zn'n !'choonmaakpro-
huisntil kiaagdt>n over de St<Jilk in con lainers gramma:· aldu.~ d<> )JI'('r Rof'rS van 
dif' ~nX'ne container. Colrans . .. Vanrl<iar dal we door 

Somrnige bewoners makf'n d~> midd\'1 \·an f'Pn nant:.JI prot>!was-
container mPt vl:'el moeite 7Pif ten gratis. Later zal bekeken moe- sing•~n de bd1oefte will~>n onder-
sch<.><•n, maar die ts door zi.in tPn wnrden of zowE>I de bewont>rs Z<J(>kf'n. /\an dt- hand daarvan 
gro(>l\e ntt't gemakkelijk tf' rei:1i- als de> geomeE>nle herein zijn om £>+' n mnet bf'o<ndeeld wordE-n of ht>l 
gf'n . Vandaar di:lt Co•rans 1•Pn extrn bE"dra~ te bctalen <ian wei tt> mn~eliJk is <ie wasbPurten gf'woon 
IA.·nswagen hel•ft aan~f'schaft, uie lnnrn om de wasbeurtE'n die Co- op tto nenwn in htol nf\·a)-<'phaal-
dat werk kan ovt>rnern£'11. trans gN>ft. te kunnen beta!t>n ... F.r sy .~t<•f'm. waarvrJor d<~n ePn aantal I 

ZPI<mg ue waswagen nog in ue zijn In hPt land wE>I jonge onder- opcl·ntt:n np hf'l rO?inigingc:rechl 
pn•.· fp<-riL,de l.it. ;-'l,ill ,1 .. w:~ >h•.';H- nPr.lf'rs ce~tnrt m•.·t 70'n w~rw~- ·""' fll()(' 1<-n k0m':'n ·· 
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Postaores: 
Postbus 10.000 
5670 GA Nuenen 

:e1etoon 040-832500 
~elex 59360 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN 

PERSBERICHT 
NR 15/89 

DO 8 mei 1989 

Inzamelirr;J Klein Olemisch Afval. 

Stafafd. I.P.Z/Voorlichting 
tst. 124. 

~ .-~ hv~"" Ak~Ji,l-

Bij de laatste inzamelin;r-;actie voor Kleill Chemi.sch Afval, ~ woensdag 
26 april, is in de wijk I..an:;akkerf!'anak)cer 1196 kg KCA i.rgezameld. Dit 
is weer een recordhoeveelheid: 91 kg meer dan bij de vorige actie in 
j anuari van dit jaar. Toen \¥erd 1105 kg irx3ezameld. 

Het .in;ezamelde afval was als volgt samergesteld: 
~losmiddelen 410 kg 
zuren 1 kg 
bestrijc:li.n;smiddelen 30 kg 
verfresten 435 kg 
fotochemicalien 25 kg 
ba.tterijen;accu's 215 kg 
diversen so kg 

We:ieran een geweldig resul taat dus, dat alleen maar aanzet an door te 
gaan met de inzamelin;Jsacties ! 

over sanmige afvalsoorten bestaat neg onduidelijkheid of ze nu 'Wel of 
niet tot het KCA behoren. Een aantal mensen leverde bij de laatste 
actie lege shaitp:x>- of zeepflessn in. Deze m:::qen echter gewoon bij het 
restafval in de grij ze vuilniszak. 

Ook aver gloeil~ beston::i neg geen duidelijkheid. SL- en Tirl~ 
bevatten schadelijke gassen, en horen dus zeker bij het KCA. Gloei
larrpen bevatten niet van zul.ke gassen, maar arrlat het niet helerraal 
duidelijk was of gloeilanpm misschi.en toch schadelijk voor het milieu 
kunnen zijn \¥erden ze in de huisvuilsdleidi.n;Jsproef tot nu toe voor 
alle zekertleid toc:h tot het KCA gerekerd. 

Volgens de officiele richtlijnen die de provi.nc::ie hanteert horen gewone 
gloeilanpen, dus lanpen zonier gas, niet tot het KCA. IBaran nogen ze 
dan ook bij het restafval. (Bij voorkeur 'Wel in de orginele verpakJd.r¥;, 
i. v .m. de veiligheid van de beladers.) An:iere lanpm, zoals SL- en Tir 
en halogeen 
larrpen horen 'Wel in de KCA-box. 

Gloei- of arrlere 1~ mgen nooit in de glasbak! 

De volgeroe inzameli.rgsactie voor KCA 'lort'Ordt gehcu:ien ~ woensdag 26 
juli. Inwoners van de wijk Ianqakkerjranakker zullen neg bericht ont
vangen aver de route van de inzamelauto. 
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Postadres: 
Postbus 10.000 
5670 GA Nuenen 

T eletoon 040·832500 
Telex 59360 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN 

PERSBERICHT Stafafd. I.P.Z/Voorlichting \ 

tst. 124. 6 N A 5/89 
DO ~ februari 1989 

RECORD HOEVEELHEID KLEIN CHEMISCH AFVAL INGEZAMELD IN 
WIJK LAHGAKKER-TOMAKKER . 
Op woensdag 25 januari jongstleden is in het kader van de 
proef gescheiden huisvuilinzameling in de wijk Langakker-Tomak 
ker in de gemeente Nuenen c.a. weer een inzamelingsactie voor 
klein chemisch afval gehouden. 
Deze inzamelingsactie was al weer de zesde sinds de start van 
de proef in september 1987 . En nog steeds neemt de ingezamelde 
hoeveelheid KCA bij elke inzameling toe. 

Op 25 januari hebben 189 personen gebruik gemaakt van de moge
lijkheid on de binnenemmer van hun KCA-box leeg te laten oaken 
bij de auto van de Milieudienst Eindhoven. 
In totaal werd maar liefst 1105 kg klein chernisch afval inge
leverd . Oat is 92 kg meer dan tijdens de voorlaatste actie op 
19 oktober 1988( 1013 kg) . En toen werd al ruim twee keer zo 
veel ingezaoeld als tijdens de eerste actie, in oktober 1987, 
toen 449 kg werd ingezameld. 
In ~en jaar tijd is de hoeveelheid KCA in de wijk Langakker
Tomakker meer dan verdubbeld! Dat zegt genoeg over -het succes 
van de inzamelingsacties! . 

De samenstelling van het ingezanelde KCA op 25 januari was al~ 
volgt: 

210 kg oplosmiddelen 
17 kg bestrijdingsmiddelen 

450 kg verfresten 
120 kg fotochem~calien 
130 kg batterijen 
178 kg diversen. 

De volgende KCA-inzamelin£sactie zal plaatsvinden op woensdag 
26 april. De bewon~rs van de wijk zullen daarover nog bericht 
ontvangen. 
Ook over andere ontwikkelingen rondom de huisvuilscheidings
proef, onder andere met betrekking tot de reiniging van de co1 
tainers, zullen de bewoners tijdig op de hoogte gesteld worde1 
Voor vragen omtrent de proef staat nog steeds de afval-infor
matielijti open: 
- Gemeente Nuenen c.a., de heer Huuskes, tel: 040-832500, en 
- Speciaal Transport Cotrans, de heer Berg, tel: 04930-16680. 
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Stand van zaken 
De proef met gescheiden huisvuilinzame
ling in de wijk Langakkern·omakker loopt nu 
al bijna anderhalf jaar. Uit de resultaten 
blijkt dat de deetnemers over het algemeen 
zeer positief over de proef denken. Bijna 
iedereen werkt mee. Het groente·. fruit· en 
tuinafval wordt heel goed gescheiden. 
zoda1 er heel zuivere.compost verkregen 

)rdt. Ook de K.C.A.-inzameling verloopt 
..,rima. Hieronder kunt u lezen dater bij elke 
actie weer grotere hoeveelheden probleem
stoffen zijn ingezameld. Er is dus aile re
den. met deze instelling bij de bevolking en 
met deze uitstekende resultaten. om met de 
proefneming door te gaan. De Ieiding van 
de proef probeert daarnaast steeds zoveel 
mogelijk aan de wen sen van de deelnemers 
aan de proef tegemoet te komen. Zo is 
bijvoorbeetd de mogelijkheid geboden om. 

wanneer men de groene container te groot 
vond. deze in te ruilen voor een kleinere (dit 
kan overigens nog steeds: hiervoor kunt u 
contact opnemen met de heer Huuskes van , 
de gemeente). Ook voor het probleem van 
de reiniging van de groene container is een 
oplossing gezocht. De eerste reiniging heeft 
inmiddels plaatsgevonden: op 2 en 16 no
vember. Het bleek niet haalbaar aile con
tainers op een dag te reinigen. Bij een aan
tal mensen werd daardoor de container 14 
dagen later gereinigd dan was aangekon
digd. Dit heeft hier en daar voor wat verwar
ring gezorgd. Bij de volgende reiniging in 
het voorjaar zal voor een nauwkeuriger 
aankondiging worden gezorgd. Uit reacties 
van deelnemers is vernomen dat het voor 
een aantal soorten huishoudelijk afval nog 
niet helemaal duidelijk is waar men het 

moet Iaten. Daarom hier nog een. aantal ver
duidelijkingen : 
- gloeilampen en T.L.·buizen horen niet in 

de glasbak. 
Een T.L.-buis bevat chemicalien en valt 
dus onder het chemisch alva!. Ook een 
gloeilamp hoort in de K.C.A.-box : 

- lege melkpakken horen niet biJ het oud 
papier. Deze zijn nl. geplastif1ceerd. en 
horen daarom biJ het restafval in de griJze 
vuilniszak (het is dus vee! milieuvriende· 
lijker om melk in !lessen te kopen) : 

- as uit de asia van de kachel mag niet bij 
het composteerbaar afval omdat daar 
giftige stoffen inzitten: 

- kattebak-korrels horen bij het restatval in 
de grijze vuilniszak: 

- straatvuil (daarmee wordt bedoeld : zand 
e.d. datu opveegt van de stoep) hoort biJ 
het restafval in de grijze vuilniszak (bla· 
deren en ander tuinafva: moge,., natuu rliJk 
wei in de groene container). 

Resultaten K.C.A.-inzatneling 1988 
In 1988 zijn in de wijk Langakker/Tomakker 
vier inzamelingsacties van klein chemisch 
afval gehouden. Vee! inwoners van de wijk 
hebben van de mogeliJkheid gebruik 
gemaakt om de binnenemmer van hun 
K C.A.-box in te leveren biJ de medewerkers 
van de Milieudienst Eindhoven. die de 

obleems1offen direct sorteren en voor de 
. .:rdere verwerking zorgen. In totaal is op 
deze wijze in 1988 maar liefst 3.356 kg klein 
chemisch afval ingezameld in de wijk Lang· 
akker/Tomakkerl En de stijgende lijn in de 

1e actie 
21·1·88 

- oplosmlddelen halogeenvrlj 105 kg 
(tlnnertwasbenzlnetolle) 

- bestrijdingsmlddelen 10 kg 
- verfreaten 320kg 
- batterljen 95kg 
- zuren Okg 
- fotochemlcallin 0 kg 
- dlversen 45 kg 

Totaal 575 kg 

Aantal personen 145 

hoeveelheden die per actie ingezameld zijn, 
schept de verwachting dat in 1989 nog 
meer ingezameld zal gaan worden. Onder
staand overzicht geeft de samenstelling 
weer van het ingezamelde K.C.A. 
Elders in deze krant (onder "schei
dingsregels · proef gemeente Nuenen") 
staat aangegeven water zoal in de K.C.A.· 
box gedeponeerd moet worden. Voiledig· 
heidshalve volgt hier nog een uitgebreidere 
lijst met probleemstoffen die in veel huis
houdens voorkomen, en welke dus ook aile-

2e actie 3e actle 4e actle 
24-4-88 27·7-88 19-10·88 

195 kg 210 kg 208kg 

10 kg 10 kg 5kg 
410 kg 375 kg 670 kg 
129kg 196 kg 31 kg 

Okg 5kg 3kg 
20 kg 60 kg 20kg 
37kg 111 kg 76 kg 

801 kg 967kg 1013 kg 

242 185 174 
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maal in de K.C.A.-box gedeponeerd dienen 
te worden: 
- accuzuur. accu·s 
- aceton 
- ammoniak 
- (oude) batterijen 
- (restanten) bestrijdingsmiddelen 
- chemicalien 
- chloorbleekloog 
- filmafval 
- geneesmiddelen. medicijnen 
- insecticiden 
- koperpoets 
- kwikthermometers 
- lampen (gloei·. halogeen· en T.L.Iampen) 
-latex 
- meubelolie 
- afgewerkte motorolie 
- ontvettingsmiddelen 
- ontwikkelaarlfixeer 
- ovenspray 
-petroleum 
- reinigingsmiddelen 
- roestverwijderingsmateriaal 
-spiritus 
- spuitbussen met restant 
- terpentine 
- tinner 
- trichloor/vlekkenwater 
- verfafbijtmiddel 
- vertrestant 
- wasbenzine 
- zinkhoudend afval 
- .zuren/logen Nuenen, februari 1989 



Het belang van hergebruik 
Per persoon produceren we ongeveer 290 
kg huishoudelijk afval per jaar en daarnaast 
nog ongeveer 40 kg grof afval. Ons land 
heeft ruim 14 miljoen inwoners. Dat be
tekent dat jaarlijks ongeveer 4.105.000.000 
kg huishoudelijk afval moet worden in
gezameld en verwerkt. Verder is er onge
veer 550.000.000 kg grof afval per jaar. 
Hieronder staat hoe het huishoudelijk afval 
is samengesteld. 

Wat zit er elk jaar In het hulshoudelljk 
afval? 

Groente-. 2.009.000.000 kg 
fruit- en tuinafval 

Papier. karton 1 .005.000.000 kg 

Plastic 308.000.000 kg 

Glas 275.000.000 kg 

Lompen.touw en 131.000.000 kg 
vloerbedekking 

Metal en 127.000.000 kg 

Dierlijk afval 86.000.000 kg 

Brood 74.000.000 kg 

Stenen. 53.000.000 kg 
aardewerk 

Hout 20.000.000 kg 

Probleemstoffen 17.000.000 kg 

Sam en 4.105.000.000 kg 

Hergebruik 
Mede dankzij inzameling door vrijwilligers 
gaat meer dan de helft van het in Neder
land gebruikte papier weer als oud papier 
terug naar de papierfabrieken. Diverse ge
meenten helpen hier ook aan mee, door het 
plaatsen van papierbakken en het geven 
van subsidies bij een lage oud papier prijs. 
Het gevolg hiervan is dat de afvalhoop 
kleiner word! en de gemeenten daardoor 
besparen op de kosten van afvalverwijder
ing. We willen ook graag iets doen met het 
papier dat nog in het afval zit. Daarom wordt 
hard gewerkt aan systemen om dat papier 

1. Als we de krant vit hebben moeten we hem 

Veel afgedankte materialen zijn - na be
werking - geschikt om opnieuw te ge
bruiken. Dat bespaart niet aileen op de 
grondstoffen en op de aanmaak daarvan, 
er ontstaat ook minder afval. En minder 
afval betekent: minder stortplaatsen. min
der verbrandingsinrichtingen en minder 
milieuproblemen. Sinds de ontwikkeling van 
het huidige milieubeleid en het van kracht 
worden van de Afvalstoffenwet is het her
gebruik belangrijk toegenomen. Enkele 
voorbeelden: 
- van de zeven miljoen ton bouw- en 

sloopafval wordt thans drie miljoen ton 
verwerkt en opnieuw gebruikt (hoofd
zakelijk in de wegenbouw); 

- van al het glasafval word! thans al meer 
dan de helft in de glasbakken gede
poneerd en opnieuw gebruikt door de 
glasindustrie; 

- in de papier- en kartonindustrie, waar de 
voordelen van hergebruik al zoveel 
Ianger bekend waren. is de verwerking 
van oud papier en karton de laatste twin
tig jaar verdubbeld tot 65% van de inzet 
van grondstoffen. 

In de wijk Langakker!Tomakker worden 
composteerbaar afval en probleemstoffen 
gescheiden ingezameld. Dit inzamelsys
teem help\ in grote mate de hoeveelheid te 
storten afval te beperken en Ievert een be
langrijke bijdrage aan een beter milieu. 
Maar we kunnen nog meer doen. 
Bijvoorbeeld door ook papier en glas apart 
te houden. 

papier 
van het andere afvalte scheiden. Ook dat 
papier kan dan weer als grondstof voor 
nieuw papier en karton gebruikt worden. 
Hoe kunnen we daaraan meewerken? 

2. Vaak haten schoten en verenigingen oat 
papier op. 

niet in ae afvatzak gooien. maar apart be· 3. Dar papier gaat can naar de papierfabriek. 
waren. 
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4. Hier wordt van het papier een brij gemaakt. 
Dat gebevrt door de kranten goea nat te 
maken. A Is je een krant goea nat maakt vall 
hij vit etkaar. 

5. Die bflj worclt nv heel dvn vitgegoten op een 
tangzaam topenae band. 

6. De bane toopt zo tangzaam oat het water 
door de hoge temperatvvr van de lvcht goed 
kan veraampen. Zo aroogt her papier. 

7. Aan het einde van de band worat het nievw 
gemaakte papier op een grate rol gedraa1d. 

8. Die rot kan nv weer gebrvikt worden om 
nievwe kranten van te arvkken. 

9. Als we ae krant IJit hebben. moe ten we hem 
niet in de afvatzak gooien. maar apart be· 
waren .... 
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Beperking en hergebruik 
van glas 
De hoeveelheid glasafval kan beperkt wor
den door bij het boodschappen doen erop 
te !etten of de produkten die men wil kopen 
ook te krijgen zijn in statiegeldflessen of 
-patten. zo·n statiegeldfles of -pot kan vele 
malen gebruikt worden. Kies dus, indien 
mogelijk. statiegeldverpakking. 

Glas in de glasbak 

Veel artikelen zijn aileen maar te koop in 
het zogenaamde 'wegwerpglas·; daarom 
staat er tegenwoordig in bijna elke ge
meente een glasbak. Tech komt er nog 
ongeveer 330 miljoen kg glas per jaar in het 
afval terecht. Maak er dus een goede ge
woonte van om aile !lessen en patten 
lwaarvoor geen statiegeld is betaald) in de 
Jlasbak te gooien. Glas kan namelijk heel 
geed opnieuw worden gebruikt. Glas wordt 
gemaakt van zand, kalksteen en soda: als 
we het oude glas inleveren besparen we 
dus grondstoffen. Maar dat niet aileen, want 
om de grondstoffen te winnen word! het 
natuurschoon aangetast, denk maar eens 
aan zandafgravingen. In de glasfabriek kost 
het smelten van grondstoffen veel meer 
warmte dan wanneer hiervoor glasscherven 
gebruikt worden; dat komt omdat glas eer· 
der smelt. Energiebesparing dus1 

Glas in de glasbak betekent: 
- afvalvermindering. dus minder stortruimte 

nodig en besparing op de kosten van 
afvalverwijdering: 

- grondstoffen sparen: 
- energie sparen: 
- natuurschoon sparen. 

Het is dus zeker de moeite waard. 

liernaast is te zien hoe van oude !lessen 
weer nieuwe worden gemaakt. 

Wat kunnen we nog 
meer doen? 
Behalve hergebruik van papier en glas zijn 
er nog meer manieren om minder afval te 
krijgen. Afgedankte kleren die we niet meer 
willen dragen hoeven niet in het afval te
recht te komen. De 'Zak van Max· of het 
'Leger des Heils' bijvoorbeeld geven hier· 
aan weer een goede bestemming. Meube
len en andere huishoudelijke artikelen kun
nen we misschien tech Ianger gebruiken of 
weggeven aan een ander in plaats van bij 
het afval te zetten. Wat kapot is kan dikwijls 
nog gerepareerd worden. Denker ook eens 
aan bruikbare dingen te bewaren voor een 
rommelmarkt, ruilbeurs of kringloopwinkel. 
Tenslotte: let er bij het boodschappen doen 
op geen artikelen te kopen met overbodige 
verpakking. Neem ook zelf een tas mee 
naar de winkel; dan is een plastic zak van 
de winkel niet nodig. 

De scheidingsregels • 
proef gemeente Nuenen 
De deelnemers aan de proef word! 
gevraagd om hun huisvuil te scheiden en 
iedere week een andere afvalsoort voor 
inzameling aan te bieden. Dus de ene week 
de greene container buiten zetten, de an
dere week de plastic zak. Daarnaast blijven 

Composteerbaar dee I 

Deponeren in de 
groene container 

Afvafsoorten 
• afval van groente. 

frurt en uit de tuin 
- oud brood 
- afval van snijbloemen 

en v~n vaste planten 
• plndadoppen 
- schillen (desgewenst 

verpakt in een krant) 
.,. koffiefiners en koffiedlk 
• theebladeren en 

- theezakjes 
~ • mest van hulsdieren 
' - eierschalen 

Ophalen In de even 
week 

Glas 

Deponeren in de 
glasbak 
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de bestaande ophaalsystemen voor papier 
en textiel in de wijk gewoon doorlopen. Ook 
het brengen van glas naar de glasbak kan. 
nee m6et gewoon doorgaan. De huis
vuilscheiding gaat in drie onderdelen 
plaatsvinden. 

Probleemstoffen 

Deponeren in de 
K.C.A.·box 

Afvalsoorten 
gif· en bestrijdingsmid
delen voor plant en dier 
(foto )chemicalien 
cosmeticaproducten 
huishoudelijke 
schoonmaak· en 
onderhoudsmiddelen 
batterijen 
medicamenten 
olien, vetten en benzines 
verfstoffen en lakken 
spurtbussen,spray 
zuren 

Binnenemmers ophalen 
via speciale acties 

Textiel 

Meegeven aan 
inzamefacties 
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De inzamelfrequentie 
en data voor de 
gescheiden 
huisvuildelen 
De frequentle van het hulsvullfnzamelen blljft wekelljks. In de ene, de even, week 
wordt de groene container opgehaaid met de composteerbare restonderdelen 
uit het afval, In de volgende, de oneven, week de restfractie In de grljze con· 
tainer. 

Voor de eerste perlode van 1989 zljn de even weken 
WHk 2 lnzamellng op woensdag 11 januarl 
week 4 lnzamellng op woensdag 25 januarl 
week 6 lnzamellng op woensdag 8 februarl 
WHk 8 lnzamellng op woensdag 22 februarl 
WHk 10 lnzamellng op woensdag 8 maart 
WHk 12 lnzamellng op woensdag 22 maart 
WHk 14 lnzamellng op woensdag 5 april 
wHk 16 lnzamellng op woensdag 19 april 
week 18 lnzamellng op woensdag 3 mel 
WHk 20 lnzamellng op woensdag 17 mel 
week 22 lnzamellng op woensdag 31 mel 

i De oneven weken In 1i89 zljn 
~ week 1 • lnzamellng op woensdag 4fanuarl 

18fanuarl 
1 tebruarl 
15 tebruerl 
1 murt 
15murt 
28maart 
12 april 
26aprll 

week 3 lnzamellng op woensc:tag 
i week 5 lnzamellng op woensc:tag 
! week 7 lnzamellng op woenldag 
~ week 9 lnzamellng op woenldag 
f week 11 lnzarnellng op woensdag 
1 week 13 lnzamellng op woenldag 
; week 15 lnzamellng op woenldag 

week 17 lnzamellng op woenldag t week 19 tnumellng op woensdag 
[ week 21 lnzarnellng op woenldag 
J·-weetc 23 lnzamellng op woenldag 
t 

· 10mel 
24mel 
7junl 

De probleemstoffen zullen in aparte acties 
opgehaald worden. 

De data hiervan zijn: 25 januari, 26 april, 
26 julien 11 oktober. 

..>eze acties zullen tevoren door middel van 
een huis aan huis brief aangekondigd wor
den en er zal ook een aankondiging in 
'Rond de Linde· opgenomen worden. Wan· 
neer er een inzameling plaats vindt kan men 

de binnenemmertjes van de K.C.A.-box in· 
leveren bij de inzamelaar. Dit zal zoveel 
mogelijk gebeuren tegelijk met plaatselijke 
of landelijke acties voor de inzameling van 
b.v. medicijnen, batterijen en dergelijke. Het 
glas kunt u zoals nu blijven deponer en in de 
glasbakken. Het papier zal op de gebruike
iijke wijze binnen de wijk worden opge· 
haald. Ook textiel zal per locale actie in
gezameld blijven worden. 
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Opschalen 
van de 
proef 
Een verantwoorde beslissing over het 
opschalen van de proef met het gescheiden 
inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen 
kan pas door het gemeentebestuur worden 
genomen wanneer aile daartoe benod,gde 
onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. 
Daarvoor is het onder andere nodig dat de 
meetresultaten van het gesche1den aan
biedentinzamelen gedurende de 4 jaarsei· 
zoenen bekend zijn. Verwacht wordt da! 
medio 1983 een besluit genomen ka, 
worden over het verder opschalen. Nu 
echter is al te verwachten dat invoering in 
heel de gemeente op dat moment nog n1et 
kan plaatsvinden. onder andere vanwege 
de extra kosten die aan het systeem z,,n 
verbonden. In de overwegingen wordt 
Ievens bekeken of een verdere uitsplitsing 
in de afvalstroom doorgevoerd kan worden 
(o.a. metalen. papier. kleding). Ovengens 
past het gescheiden inzamelen van hu1s· 
houdelijke afvalstoffen zoals dat momenteel 
in uw wijk gebeurt. volledig binnen het 
afvalstoffenbeleid van de provincie. Dit gaat 
uit van een zo groot mogeliJke reductie van 
de te storten hoeveelheid afval . 

Colofon 
Deze Afvalkrant is een uitgave van Speciaal 
Transport Cotrans te Deurne. 

De vormgeving van deze krant wordt ver
zorgd door Bogaers Adviesbureau voor 
Marketing en Reklame te Maastricht. 

Deze krant zal gedurende de proef 3x per 
jaar verschijnen in een oplage van 1.250 
stuks. 

Overname van artikelen is onbeperkt toege
staan mits met bronvermelding. 

Deze krant is een speciale uitgave voor de 
bewoners van de wijk Langakker Tomakker 
van de gemeente Nuenen. 
Uitgave: STC-N 1989·1 



Stand van zaken 
Voor u ligt al weer de vijfde Afvalkrant over 
de huisvuilscheidingsproef in de wijk Lang
akker/Tomakker. Het scheiden van het 
huisvuil is voor de bewoners van de wijk at 
helemaal een gewoonte geworden. En dat 
is ook de bedoeling. 
Enige tijd geleden, om precies te zijn op 
8 maart van dit jaar. is de tweede container
reiniging gehouden. De meeste mensen 
•otaren erg tevreden over de reiniging. Toch 

aren er ook nog wat vragen. Een aantal 
mensen vond de deksel en de rand van de 
container niet goed schoon. De schoon
maakmachine van de firma Cotrans is daar 
echter ook niet voor bedoeld. De reden voor 
tlet schoonmaken van de containers is het 
tegengaan van stankoverlast. die veroor
zaakt wordt door aangekoekt afval op de 
bodem van de container. Door onder zeer 
hoge druk water in de container te spuiten 
wordt die aangekoekte laag van de bodem 
verwijderd. De deksel en de rand worden 

dus niet schoongemaakt. Overigens wordt 
er voor de reiniging aileen water gebruikt, 

Resultaten 
K.C.A.-inzameling 
Hieronder staan weer de resultaten van de 
laatste twee K.C .A.-inzamelingsacties. Ter 
"ergelijking ook nog even de totale hoe-

3elheden die per actie in 1988 werden 
ingezameld: 
21-1-1988 : 575 kg 
24-4-1988: 801 kg 
27-7-1988:967 kg 
19-10-1986: 1013 kg 
De stijgende lijn in de ingezamelde 
hoeveelheden is in 1989 nog verder 
voortgezet: op 25 januari werd in 1otaal 
1105 kg klein chemisch afval ingezameld. 
en op 26 april 1196 kg. De samenstelling 
was als volgt: 

oplosmlddelen 
zuren 
bestrljdlngsmlddelen 
verfresten 
fotochemlcallln 
batterljen/accu'a 
dlveraen 

totaal 

aantal peraonen 

25-1-89 26-4-89 

210 kg 

17kg 
450kg 
120 kg 
130 kg 
178 kg 

410 kg 
1 kg 

30kg 
435kg 

25 kg 
215 kg 
80 kg 

1105 kg 1196 kg 

189 171 

Uit deze cijfers blijkt wei dat de K.C.A.
inzamelingsacties in een grote behoef1e 
voorzien. Tot slot nog even dit: uitgespoelde 
zeep- en shampooflessen hoeven niet in de 
K.C.A.-box. Deze mogen bij het restafval in 
de grijze vuilniszak. Over gloeilampen 
bestond tot nu toe geen volledige duide
lijkheid. TL- en SL-Iampen bevatten scha
delijke gassen en horen dus zeker in de 
K.C.A.-box. In gewone gloeilampen zitten 
niet van zulke gassen, maar omdat het niet 
helemaal duidelijk was of gloeilampen 
misschien loch schadelijk voor het milieu 
zouden zijn. warden ze voor aile zekerheid 
loch tot het K.C.A. gerekend. Volgens de 
officiate richtlijnen die de Provincie hanteert 
behoren gewone gloeilampen, dus gloei
lampen zonder gassen, nlet tot het K.C.A. 
Oat wil zeggen dat u gloeilampen voortaan 
gewoon bij het restafval mag doen. Doet u 
ze dan wei, voor de veiligheid van de 
beladers, in de originele verpakking zodat 
er geen scherven door de zak kunnen 
steken. Andere lampen, zoals SL-, TL- en 
halogeenlampen horen wei in de K.C.A.
box. Als u twijfelt of een lamp schadelijke 
gassen bevat kunt u hem voor aile 
zekerheid beter in de K.C.A.-box doen. 
Lampen mogen nooit in de glasbak1 
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en geen schoonmaakmiddel (milieu
vriendelijk dus!). 
Ook zijn er bij de project Ieiding opmerkingen 
binnengekomen over de werkwi,ze van de 
beladers van de huisvuilwagen. Sommige 
mensen vonden hetlastig dat hun container 
na het leg en niet op precies dezelfde plaats 
stond als waar ze hem zelf ·s ochtends 
hadden neergezet. De beladers moeten 
echter op een dag zo veel containers legen 
dat het voor hen onmogelijk is om elke 
container precies terug te plaatsen waar hiJ 
stond. Oat werkt niet efficient Ze zouden 
dan nooit het hele traject op liJd af kunnen 
krijgen. We hopen dat u daar begrip voor. 
heef1! Verder willen wij eenieder vriendelijk 
verzoeken de container niet al te zwaar te 
laden. De hefinstallatie van de huisvuil
wagen kan maximaal een gewicht van 
100 kg . aan. Als de container zwaar 
beladen is (bijvoorbeeld helemaal vol met 
kluiten zand) is hij niet te legen. 

Tot slot nog iets over de juiste handelswijze 
bij verhuizing. Als u gaat verhuizen kunt u 
het beste even contact opnemen met de 
gemeente. U kunt dan gewoon de afval
informatielijn bellen (dhr. Huuskes: 040-
832500). lemand van de gemeente kan u 
dan vertellen wat u met de groene container 
en de K.C.A.-box moet doen (in het huis 
Iaten staan of inleveren bij de gemeente). U 
mag de container en de K.CA-box in geen 
geval aan de straat Iaten staan. De kans is 
immers groot dat ze dan als een soort 
openbaar vuilnisvat gaan fungeren. 

Nuenen, juli 1989 



Produktie en gebruik 
van compost 
Een belangrijk onderdeel van de 
gescheiden huisvuilinzameling in Nuenen is 
het composteren van het organisch afval. 
Het ingezamelde organische materiaal 
wordt gestort op een overdekte. harde 
ondergrond. Het materiaal wordt kunstmatig 
belucht en regelmatig omgezet. Na 6 a 8 
weken ontstaat dan het eindprodukt. de 
compost. Niet-composteerbare onderdelen 
die tech in de groene container terecht zijn 
gekomen worden er uit gehaald door het 
materiaal te zeven. Het ingezamelde afval 
en de geproduceerde compost worden ook 
geanalyseerd. De onderzoekers nemen 
representatieve monsters waarvan de 
volgende eigenschappen bepaald worden: 
• gehalte zware metalen; 
• gehalte droge stof; 
• gehalte organische stof; 
• zuurgraad (Ph): 
• totaal wateroplost:>aar koolstof (T.O.C.) . 
Wanneer bovenstaande gegevens bekend 
zijn kan men iets zeggen over de kwaliteit 
van de compost. De Nuenense compost 
blijkt. op basis van de analysegegevens. 
van uitstekende kwaliteit te zijn en 
ruimschoots te voldoen aan de eisen die de 
overheid stelt aan compost. 

Wat Is nu elgenlljk compost? 

Compost is een aardachtige massa die 
gebruikt kan worden om de structuur en de 
samenstelling van de bodem te verbeteren. 
Het is dus niet. zeals veel mensen denken. 
een soort kunstmest. Ook is compost niet 
te gebruiken als potgrond om planten in te 
zenen. Het meet dan altijd gemengd worden 
met gewone aarde. 

Wat doet compost voor de bodem? 

a. het Ievert voedsel voor het micro· 
organisme in de bodem (bacterien
schimmels); 

b. verhoogt de luchthuishouding in de 
bodem; 

c. houdt vocht vast in de bodem; 
d. bevordert de binding tussen de bodem

deeltjes; 
e. bevordert opslag en afgifte van voe

dingsstoffen: 
f. bevordert de omzetting van niet· 

opneembare voedingsstoffen voor de 
plant. 

Sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek 
Rondom de huisvuilscheidingsproef is ook 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek uitge
voerd. Dit onderzoek is bedoeld om te 
weten te komen hoe de inwoners van de 
wijk Langakker!Tomakker over gescheiden 
huisvuilinzameling denken. Is men bereid 
het huisvuil te scheiden en gescheiden aan 
te bieden? En zo nee. waarom niet? Welke 
voordelen en welke nadelen ZiJn er volgens 
de deelnemers aan gescheiden inzameling 
verbonden? 
Als de proefleiding op de hoogte is van de 
mening van de deelnemers biedt dat de 
mogelijkheid om. indien nodig. de proef bij 
te stellen. Bovendien kan er dan in de 
voorlichtingsactiviteiten worden ingegaan 

op wat er leeft onder de deelnemers a an de 
proef. Ten behoeve van dat onderzoek zijn 
in totaal vier enquetes uitgevoerd. Als 
eerste werd, nog v66r de start van de proef, 
een telefonische enquete uitgevoerd onder 
ruim 100 inwoners van de wijk. Deze 
enquete was bedoeld om er achter te 
komen hoe de mensen over de proef 
dachten, nog v66rdat de eigenlijke voor
lichtingscampagne en de proef zelf gestart 
waren. Vervolgens werden gedurende 
enkele weken, een half jaar en anderhalf 
jaar na de start van de proef. schriftelijke 
vragenlijsten verstuurd. De vragenlijsten 
waren bedoeld om te onderzoeken wat de 
ervaringen van de deelnemers waren met 
de huisvuilscheidingsproef, en hoe deze 
ervaringen zich verder ontwikkelden in de 
loop van de proef. Bij het ter perse gaan 
van deze krant waren nog niet aile 
statistische analyses uitgevoerd die nodig 
zijn om betrouwbare conclusies te trekken 
uit de resultaten van de enquetes. In de 
volgende Afvalkrant zal hierover meer 
informatie volgen. We kunnen nu echter al 
stellen dat de resultaten zeer positief zijn. 
De meeste mensen staan erg positief 
tegenover de proef en tegenover het zelf 
scheiden van huishoudelijk afval. Het 
percentage inwoners van de wijk 
Langakker!Tomakker dat bereid is om aan 
de proef mee te werken is toegenomen van 
88% bij de start van de proef tot maar liefst 
93,8% anderhalf jaar later. 
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Hoe verwerken 
we compost? 

1 . Maak een ruim plantgat: 
• bomen 0,80 x 0.80 x 0,50 m. 
• heesters 0.30 x 0,30 x 0,30 m. 

2. Meng uitkomende grond met compost: 
• bomen 5 liter 
• heesters 0.5 liter of 1 m3 per 100 m2 

tuinoppervlak. 

3. Maak de zijkant van het plantgat wat los 
en breng gemengde grond aan op de 
zijkant van de bodem. 

4. let de boom of struik in het plantgat. 
Aanvullen met gemengde grond. 
voorzichtig aantrappen en weer bijvullen. 
Pas op voor beschadigingen a:an stam 
en wortels. 
De boom tijdens aanvullen weinig 
schudden. 

5. Boom of struik goed recht zen en. 
Plantgat verder aanvullen en grond Iicht 
aantrappen. 

• 
6. Met de overgebleven grond om de 

boomspiegel een aarde rand 
aanbrengen en vervolgens water geven. 
Bijmesten met 200 gram meng
kunstmeststof N.P.K. 14- 14- 14 (14% 
stikstof · 14% fosfor · 14% kalium). 



Gescheiden inzameling 
huishoudelijk afval opgenomen 
concept·Milieubeleidsplan 

• 1n 

Het behoeft voor u als regelmatige lezer van 
de Afvalkrant geen uitleg meer dat de afval
problematiek steeds ernstigere vormen 
aanneemt. Echter. ondanks de toenemende 
bewustwording hieromtrent. wordt verwacht 
dat de hoeveelheid te storten huishoudelijk 
afval in de toekomst nog verder zal stijgen 
met7%. 
langzaam is het besef ontstaan dat het 
afvalverwijderingsprobleem een integrate 
oplossing behoeft. Een oplossing waar u als 
bewoner van de wijk Langakker/Tomakker 
een bijdrage aan Ievert door middel van het 
gescheiden inzamelen van huishoudelijke 
afvalstoffen. 
Ook van de zijde van de Provincie Noord
Brabant en de samenwerkende gewesten 
Helmond. Kempenland en Eindhoven wordt 
.. ~streefd naar scheiden aan de bron. 

ndat aan deze wijze van inzameling door 
de gemeente Nuenen c.a. veel waarde 
wordt gehecht, is in het concept-Milieu
beleidsplan 1 989-1992 een paragraaf 
hierover opgenomen. 

In dit concept-plan wordt kort ingegaan op 
het provinciaal en gewestelijk beleid ten 
aanzien van de afvalverwijdering en 
-verwerking. De belangrijkste consequen
ties van het nieuwe gewestelijke beleid voor 
de gemeenten, is dat de inzameling geheel 
anders zal dienen te geschieden. 
Gescheiden inzamelen en aanleveren van 
huishoudelijke afvalstoffen zal waarschijnlijk 
binnen het samenwerkingsverband worden 
voorgeschreven. 
In het concept-plan wordt hierover het 
volgende opgemerkt: 
"De opgedane ervaringen met de proef in· 
de wijk Langakker/Tomakker zullen worden 
gebruikt bij de uiteindelijke integrate 
invoering in de gemeente van het systeem 
van gescheiden inzameling. Op dit punt 
doet zich een praktisch probleem voor. Het 
nieuwe gewestelijke afvalstoffenbeleid 
vraagt om de inrichting van een nieuwe 
locatie, buiten de gemeente Nuenen c.a .. 
waar een compostfabriek, een verbran
dingsoven en een stornerrein dienen te 

komen. Hoewel de voorbereidingen hiertoe 
de afronding naderen. zal de daad
werkelijke bouw en opvolgend de ingebruik
neming nog wei duren tot circa 1992-1994. 
Oat betekent, dat de mogelijkheden van 
fabrieksmatig composteren op grotere 
schaal dan thans het geval is. worden 
onderzocht. 
Afhankelijk van de uitkomsten hiervan. zal 
waarschijnlijk gefaseerd worden overge
gaan tot gescheiden inzamelen van 
huishoudelijk afval in de gehele gemeente. 
In ieder geval zal voor de wijk Langakker· 
Tomakker. na beeindiging van de proef in 
het najaar van 1989, deze inzamelwijze 
definitief gemaakt worden". 
Volgens de planningsprocedure zal eind 
juni 1989 het definitieve Milieubeleidsplan 
1989-1992 door de Raad worden vast
gesteld. Dan pas zal definitief vaststaan hoe 
het huishoudelijk afval de komende jaren zal 
worden ingezameld. 

van klein 
mogelijk 

Probeer het ontstaan 
chemisch afval zoveel 
te beperken 
Het is natuurlijk een mooi streven om. door 
middel van de K.C.A.-box. zoveel mogelijk 
klein chemisch afval uit het milieu te 

uden. Als u de resultaten van de 
... .lamelingsacties (elders in deze krant) 
bekijkt ziet u datal die kleine beetjes K.C.A. 
die in een huishouden vrijkomen, bij elkaar 
een behoorlijke hoeveelheid vormen. Het is 
dan ook zeker de moeite waard om, via de 
inzamelingsacties. het klein chemisch afval 
op verantwoorde wijze at te voeren en te 
verwerken. Maar we kunnen het milieu
probleem natuurlijk ook van de andere kant 
aanpakken. Namelijk door het ontstaan van 
ctlemisch afval zoveel mogelijk te voor
komen. Voor heel wat schadelijke stoffen 
die in veel huishoudens gebruikt worden 
bestaan minder schadelijke of milieu
vriendelijke alternatieven. Hieronder staan 
alvast een paar tips: 
1. Synthetische schoonmaakmiddelen 

(afwasmiddel, allesreiniger, schuur
middelen e.d.) zijn veel agressiever en 
hebben meer schadelijke werking op het 
milieu dan zachte of vloeibare zeep (als 
er 'echte zeep' op de verpakking staat 
hebt u de juiste zeep te pakken) . Ook 
soda is een milieuvriendelijk reinigings
middel. 

2. Batterijen blijven schadelijk voor het 
milieu. Gebruik zoveel mogelijk artikelen 
die werken op zonnecellen of op een 
adapter. U kunt natuurlijk ook oplaadbare 
batterijen gebruiken. Die kunt u honder
den keren opladen voordat ze 'op· zijn. 
Lever ze dan wei in want ook deze 
batterijen zijn schadelijk' 

3. Vert op waterbasis is veel minder 
schadelijk dan vert op basis van 
terpentine. Die vert is te herkennen aan 
de vermelding dat de kwasten met water 
te reinigen zijn. Spoel ze echter nooit in 
de gootsteen uit. Vertspuitbussen zijn 
uiteraard uit den boze1 

4. Voor veel artikelen in spuitbusvorm zijn 
hele goede alternatieven te vinden, zeals 
rollers , pompverstuivers of vloeibare 
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middelen. In plaats van een deodorant
spuitbus kunt u bijvoorbeeld een roller 
gebruiken. En vert in een potje in plaats 
van een spuitbus. 

5. In veel huishoudens worden bestrij
dingsmiddelen gebruikt. bijvoorbeeld 
tegen vliegen. mieren, pissebedden. 
muizen etc. Of in de tuin tegen slakken. 
luizen, mossen en onkruid. Ook hier zijn 
alternatieven voor. In huis kunt u 
insecten tegengaan door het huis geed 
schoon te houden en horren te 
gebruiken. Milieuvriendelijke middeltjes 
tegen muizen zijn muizenvallen of een 
kat. Mos op bestratingen en muurtjes 
kunt u bestrijden met water en een harde 
borstel en onkruid kunt u met de hand 
wieden of met een schoffel weghalen. 



De scheidingsregels-proef 
gemeente 
Nuenen 
De deelnemers aan de proef wordt 
gevraagd om hun huisvuil te scheiden en 
iedere week een andere afvalsoort voor 
inzameling aan te bieden. Dus de ene week 

· de greene container buiten zetten, de 
andere week de plastic zak. 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. 

De inzamelfrequentie 
en data voor de 

lllet-conqtOIIterllur 

•••• Deponeren In de 
plastic zak 

Afvalsoorten 
- kunstoffen, plastic, 

ljzer, metaal en bilk 
- beenderen en dier1ijk 

afval 
- niet duldeUjk her te 

gebrulken verpakklngs· 
en verbrulksmatenaal 

- stenen, aardewerk 
- hout 
- non·ferrometalen 
- tapljten, matten 
- bijzonder.of grof 

hulsvuil 
- kattebakvulling en 

IChelpenzand 

Ophalen In de oneven 
week 

Papler 

Meegeven aan 
vereniglngen 

Probleemstoffen 

Deponeren in de 
K.C.A.·box 

Afvalsoorten 
• gif· en bestrijdingsmid· 

delen voor plant en dier 
(foto)chemicalien 
cosmeticaproducten 
huishoudelijke 
schoonmaak· en 
onderhoudsmiddelen 
batterijen 
medicamenten 
olien, vetten en benzines 
verfstoffen en lakken 
spuitbussen, spray 
zuren 
SL· en TL· en andere 
gas lam pen 

Binnenemmers ophalen 
via speciale acties 

Textlel 

Meegeven aan 
inzamelacties 

De probleemstoffen worden in a parte acties 
opgehaald. 

De data hlervan zljn: 26 juli en 
11 oktober. 

gescheiden huisvuildelen De acties worden door middel van een huis 
aan huis-brief en in 'Rond de Linde· tijdig 
aangekondigd. U kunt dan de binnenemmer 
van de K.C.A.-box inleveren biJ de 
inzamelaar. Het glas kunt u. zoals 
gebruikelijk. deponeren in de glasbakken. 
Papier en textiel worden op gebruikelijke 
wijze per locale actie ingezameld. 

In de even weken wordt de groene container opgehaald, met het composteerbare 
afval, in de oneven weken de restfractie In de plastic vullniszakken.ln de even weken 
dus geen plastic zakken bultenzetten! Deze kunnen dan nlet worden meegenomen. 

: ..... ~~·:. -.. :. ·.· .., __ • ~ •• ; :.,_:.:~ ;.:C." • . -.~ .:.· .•. _ .. 

. -~·27 .,··. ·; \·: ~~~·.Op: ... ~~1i: :,~ ... -:.:*_·' <:-'...:r. --

. -...1c 29 • · Anzamellng 0p woenecl8g 11lull 
.... 31 tnzamellng Op woeiMICMg 2 ...... 
... 33 lnzamellng Op woenag 1& ........ ..-as .hamellngopWOII._ • ...,. . 
week 37 JnzarneUng op woe~..t.g 13 ........,., 
week 39 lnzamellng Op woenedlg 'D...,.....,. 
week 41 lnzamellng Op woenedllg 11 oktober 
week 43 lnzemellng o, woenadag 25 oktober 
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De volgende containerreiniging zal 
plaatsvinden op woensdag 28 juni. 
U moet de container die dag na het tegen 
dus buiten Iaten staan. 

Colofon 
Deze Afvalkrant is een uitgave van Speciaal 
Transport Cotrans te Deurne. 
De vormgeving van deze krant komt voor 
rekening van 
Bogaers, Adviesburo voor Reklame, 
P.R. & Jobmarketing te Maastricht. 
Deze krant zal gedurende de proef 3x per 
jaar verschijnen in een oplage van 1.250 
stuks. 
Overname van artikelen is onbeperkt 
toegestaan mits met bronvermelding. 
Deze krant is een speciale uitgave voor de 
bewoners van de wijk Langakker'Tomakker 
van de gemeente Nuenen. 
Uitgave: STC-N 1989·2 



Stand van zaken 
Sociaal wetenschappelijk onderzoek afgerond 
In deze zesde Afvalkrant kunt u weer allerlei 
wetenswaardigheden lezen die te maken 
hebben met de huisvuilscheidingsproef in 
de wijk Langakker/Tomakker. 
Ook deze keer weer voornamelijk goed 
nieuws. 
Door de gescheiden inzameling van groen
•q., fruit- en tuinafval is de hoeveelheid alva I 

.e gestort word! op de vuilnisbelt met onge
veer de helft verminderd 1 Oat is een prachtig 
resultaat. zeker als je bedenkt dat de 
taakstelling van de provincia was: "30% 
vermindering van de hoeveelheid te storten 
alva I". 
Bovendien blijkl de Nuenense compost van 
zeer hoge kwaliteit te zijn. Het gehalte aan 
zware metalen ligt ver beneden de norm. 
Oat ook de deelnemers aan de proef 
enthousiast zijn blijkt uit twee dingen. 
Ten eerste wordt de klachtenlijn nauwelijks 
meer gebruikt. Tijdens de warme zomer
dagen was er een enkele klacht over stank-

overlast, maar daar is het dan ook bij 
gebleven. 
Ten tweede zijn de resultaten van het sociaal
wetenschappelijk onderzoek zeer positief.' 
Oat onderzoek bestond uit enquetes die op 
verschillende momenten (vlak na de start 
van de proef, een half jaar daarna, en 
anderhalf jaar na de start) werden gehouden 
onder deelnemers aan de proef. 
Aan de hand van de antwoorden die de 
mensen gaven werd onderzocht hoe men 
over de huisvuilscheidingsproef, en alles 
wat daarmee te maken heeft, denkt. Ook 
werd gekeken of de mening over de proef 
veranderde in de loop van de tijd. 
Uit de resultaten bleek dat vrijwel iedereen 
positief tegenover de proef stond. en ook 
meewerkte aan de proef. Het belangrijkste 
voordeel van de proef vond men "milieu
verbetering". Een nadeel vond men de 
stankoverlast bij warm weer. 
Tijdens de huisvuilscheidingsproef is het 

milieubewustzijn van de deelnemers 
toegenomen. Anderhalf jaar na de start van 
de proef houdt men bij het boodschappen 
doen meer rekening met het afval dat 
produkten opleveren, en met de milieu
vriendelijkheid van produkten. 
Nog niet iedereen blijkt de scheidingsregels 
goed te kennan (elders in deze krant staan 
ze vermeld, en als u verder nog vragen heeft 
kunt u de afval-informatielijn be lien: de heer 
Huuskes, tel. 040-832500.) 
Het gescheiden inzamelsysteem word! over 
het algemeen positief beoordeeld. en vrijwel 
iedereen geeft er de voorkeur aan. boven 
het oude systeem met aileen plastic zakken. 
De meeste mensen vinden het niet erg dat 
de proef extra tijd. ruimte en moeite kost. 
Wei vindt men het heel belangrijk dat ten 
gevolge van gescheiden huisvuilinzameling 
het milieu verbetert en er minder afval gestort 
hoeft te worden. 

Rapportage _ eerste jaar proef met 
gescheiden huisvuilinzameling in 
ie wijk Langakker· Tomakker 
Op 17 september 1987 gal de gedeputeerde 
voor Milieuzaken in de provincie Noord
Brabant, de heer A. Welschen, in de wijk 
langakker-Tomakker het startschot voor het 
gescheiden inzamelen van huishoudelijke 
afvalstoffen. Deze proef werd op 1 oktober 
1989 officieel beeindigd, doch de 
gemeenteraad is in principe akkoord gegaan, 
gezien de positieve resultaten . met 
voorzetting van het systeem van gescheiden 
inzameling in de wijk Langakker-Tomakker. 
In maart van dit jaar heeft het Waste 
Management van de KUB-TUE een 
rapportage van het eerste jaar (1987-1988) 
van de proefneming uitgebracht. De 
Commissie voor Ruimtelijke Ordening. 
Volkshuisvesting, Milieu en Economische 
Zaken heeft in haar vergadering van 12 
september 1989 uitgebreid gediscussieerd 
over de bemoedigende resultaten welke in 
deze rapportage zijn verwoord. 
De Ieider van het onderzoeks- en 
begeleidingsteam van dit proefprojekt. de 
heer P. Gerlach, heeft tijdens deze 

commissievergadering met de !eden van de 
Commissie van gedachten gewisseld over 
de resultaten van de proef. 
Vanuit technisch oogpunt kan gesteld worden 
dat de proefneming. als geheel, geslaagd 
kan worden genoemd. De omschakeling 
qua inzj;lmelmethodiek heeft geen 
noemenswaardige problemen opgeleverd. 
De deelname aan de proefneming is zeer 
hoog. getuige het hoge percentage (55%) 
ingezamelde G.F.T. (groente- , fruit- en 
tuinafval). Uit dit G.F.T.-afval wordt een 
compost vervaardigd die de strange 
normering voor compost ruimschoots kan 
doorstaan. De heer Gerlach merkte tijdens 
de Commissievergadering op dat dit compost 
het laagste gehalte aan zware metalen in 
Europa bezit. 
Het gescheiden inzamelen van het K.C.A. 
(klein chemisch afval) , via de haalmethodiek, 
is eveneens succesvol verlopen. De hoge 
inzamelrespons zet zich in het tweede jaar 
in een stijgende lijn voort. 
Uit het sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
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is gebleken dat de bewoners in de proefwijk 
Langakker-Tomakker in zeer ruime mate 
positief staan tegenover de voortzetting van 
gescheiden inzameling van huishoudelijke 
afvalstoffen. Enige kritiek kwam naar voren 
aangaande de wijze van inzamelen. het 
volume en de overlast van minicontainers. 
Op basis van de bevindingen met deze 
proefneming zoals vastgesteld in genoemde 
rapportage 1987-1988 kwam de Commissie 
tot de voorlopige konklusie dat het een goede 
zaak is te bezien of en in welke mate 
opschaling van het gescheiden inzamelen 
naar de gehele gemeente kan worden 
gerealiseerd. Tot een zelfde konklusie komt 
het College van Burgemeester en 
Wethouders in hun Beleidstoelichting op de 
Begroting 1990. 

Nuenen, oktober 1989 



Verbranden en 
van restafval 

storten 

Magneet 

Gescheiden inzameling van huishoudelijk 
afval is er op gericht zoveel mogelijk afval 
opnieuw te gebruiken. Daarbij kan men 
denken aan papier. glas. textiel, en blik. 
maar ook aan compost, gemaakt van 
groente·. fruit· en tuinafval. Toch blijft er 
altijd nog een deel restafval over. Oat rest· 
afval wordt verbrand of gestort. 

Verbranden 
Vroeger vond het verbranden in het open 
veld plaats. maar op den duur ontstond vee I 
overlast in de vorm van stank, rook. roe! en 
de achterblijvende resten . De eerste echte 
verbrandingsinstaltatie werd gebouwd in 
Rotterdam. Deze is in 1912 in gebruik ge· 
nomen. Amsterdam volgde in 1 919. Momen· 
!eel zijn er in ons land elf installaties waar het 
atval van ongeveer 230 van de 775 
gemeenten wordt verbrand. De ontwikkeling 
van de techniek heeft het mogelijk gemaakt 
de installaties zodanig uit te rusten dat het 
verbrandingsproces bijna automatisch 
verloopt. Om overlast te voorkomen worden 
strenge eisen aan de installaties gesteld, 
b.v. aan de hoogte van de schoorsteen en 
aan de zuiverheid van de rook . Het grootste 
dee I van de fijne asdeeltjes en het roet wordt 
met behulp van filters opgevangen en komt 
dus niet in de atmosfeer terecht. Zo wordt 
luchtverontreiniging zo vee I mogelijk beperkt. 
Met behulp van magneten is het mogelijk 
ijzer terug te winnen. Ook wordt in een 
aantal installaties de verbandingswarmte 
benut voor de opwekking van elektrische 
energie. Na het verbranden blijft er nog ± 

30% van het oorspronkelijke gewicht aan 
slakken en as over. Slakken zijn de brokken 
die overblijven na de verbranding. Ze kunnen 
soms nog worden gebruikt, b.v. voor wegen· 
aanleg of ophogingen. Het niet bruikbare 
dee I van de slakken en de as moe ten worden 
gestort. 

1. Het atval wordt door de inzamelauto's in 
de bunker gestort. Deze bunker is er voor 
opslag van het atval , niet alles kan tegelijk 
de oven in. Vaak wordt 's nachts wei 
verbrand maar niet ingezameld. 

2. De kraanmachinist gooit het a tva I van de 
bunker in de trechter van de oven. 

3. Het afval wordt nu verbrand. De 
rookgassen worden afgekoeld. Daarna 
worden ze gereinigd van stofdeeltjes, het 
zogenaamde vliegas. 
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4. De verbrandingsresten worden gekoeld 
en gaan op een lopende band naar buiten. 
Boven de band zit een magneet. die het 
ijzer op de band aantrekt. Zo wordt het 
ijzer gescheiden van de andere rest· 
stoffen. 

5. Op deze tekening ziet u hoe de hele 
installatie eruit zieten hoe alles op elkaar 
aansluit. 

Storten 
AI sinds mensenheugenis wordt deze 
methode toegepast. He\ komi nog voor. dat 
atval zonder meer naar een open terrein 
wordt gebracht. Deze vorm van afval· 
verwijdering is slecht voor het milieu. Het 



landschap wordt erdoor ontsierd, allerlei 
ongedierte komt erop af en ook kan zo'n 
terrain vee! stankoverlast bezorgen. Om deze 
redenen begint men steeds mef'r in te zien 
dat de open stortmethode niet meer past in 
deze tijd. Tegenwoordig let men erop dat het 
afval niet in direkt kontakt komt met het 
oppervlakte· en grondwater. Het afval wordt 
dus niet direkt op de bodem gestort; dit kan 
bereikt worden door op de bodem een 
afdichtingslaag aan te brengen. Op het 
stortterrein moet altijd toezicht zijn om te 
voorkomen dat er milieu-gevaarlijk afval 
gestort wordt. 

In een stortterrein ontstaat stortgas. 
Onderzoek heeft aangetoond dat het 
mogelijk is om dat gas eruit te halen. Oit 
gebeurtdoor het aanbrengen van zuigbuizen 
in het stortterrein. Het winnen van gas uit 
stortterreinen heeft enkele voordelen: 
- het gas kan gebruikt worden voor het 

opwekken van energie; 
- schade aan beplanting op en rond 

stortplaatsen word! voorkomen. Stortgas 
kan namelijk in de omgeving van wortels 
geraken en daardoor krijgen de wortels 
zuurstofgebrek. 

Op enkele stortplaatsen word! momenteel 
hard gewerkt aan installaties om gas te 
winnen en dat gas nuttig te gebruiken. 

1 . De inzamelauto brengt het afval naar het 
stortterrein dat eerst voorzien is van een 
afdichtingslaag. 

2 + 3.Het afval wordt dan door een zware 

afdichtingsmachine verdeeld en zo goed 
mogelijk aangereden. 

4. Dan wordt een nieuwe lading bij de 
ontstane laag gestort. 

5. Ook deze lading word! door de 
afvalafdichtingsmachine verdeeld en 
aangereden. Zo gaat het de hele dag 
door. 

6. Aan het einde van de dag word! a lies met 
zand afgedekt. De volgende dag gaat 
men weer verder. 

7. Zo wordt laag na laag gestort en iedere 
dag wordt het afval afgedekt'met zand. 
Zo gaat het storten door tot het hele 
terrein vol is. Oat kan soms jaren duren. 
Omdat het afval steeds bedekt word! met 
zand, kan het ongedierte er niet bij. Ook 
het stinken is voorbij en het afval kan niet 
meer in brand raken. 

8. Als het terrain vol is, kan he\ worden 
afgewerkt. De laatste afdekking vindt dan 
plaats met ongeveer een halve meter 
grond en teelaarde. Tenslotte word! he! 
terrain beplant. 

9. Hier zien we hoe het worden kan. Wie in 
dit heuvelachtige park loopt, weet niet 
meer dat er afval onder ligt. 

Het zal duidelijk zijn dat, ondanks aile 
voorzorgsmaatregelen, storten en 
verbranden van afval ons leefmilieu niet ten 
goede komen. 
Het is dan ook van groot belang de 
hoeveelheid afval die gestort of verbrand 
moet worden, zoveel mogelijk te beperken. 
Oat kan door ons huishoudelijk afval thuis al 
te scheiden en gescheiden aan te bieden' 
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Resultaten K.C.A.· 
inzameling 
Ook in deze krant weer de resultaten van 
de inzamelakties voor klein chemisch 
afval. De laatste inzameling heeft plaats· 
gevonden op woensdag 26 juli, midden in 
de zomervakantie dus. Maar ondanks de 
vakantie was de opkomst toch erg hoog. 
In totaal zijn er die dag 210 mensen bij de 
inzamelauto geweest om hun K.C.A.·box te 
Iaten leegmaken. Samen leverden zij 901 kg 
chemisch afval in. De samenstelling van het 
ingezamelde materiaal was als volgt: 

-oplosmiddelen 240 kg 
-logen -3 kg 
-bestrijdingsmiddelen 6 kg 
-verfresten 360 kg 
-foto-chemicalien 21 kg 
-kwikresten 1 kg 
-batterijen/accu's 210 kg 
-diversen 60 kg 
totaal 901 kg 

Sinds het begin van de huisvuilscheidings· 
proef, nu bijna twee jaar geleden. is er acht 
keer K.C.A. ingezameld. In totaal is daarbij 
7.016 kg ingezameld en op verantwoorde 
wijze afgevoerd of verwerkt. AI die kleine 
hoeveelheden K.C.A. die in de verschillende 
huishoudens vrijkomen, vormen bij elkaar 
een enorme hoeveelheid. Als je bedenkt 
hoeveel schade dat afval aangericht zou 
hebben als het gewoon in het milieu was 
terechtgekomen, dan wordt duidelijk hoe 
belangrijk gescheiden inzameling van 
chemisch huishoudelijk afval is1 



De scheidingsregels·proef 
gemeente 
Nuenen 
De deelnemers aan de proef wordt gevraagd 
om hun huisvuil te scheiden en iedere week 
een andere afvalsoort voor inzameling aan 
te bieden. Dus de ene week de groene 
container buiten zetten. de andere week de 
plastic zak. 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. 

mposteerllaar dnl Jtii"JiiiP'DifiiUii'lill Probleemstoffen 

l~rten :tif~~Wi~~ . :;~~;;::::"de 
.afval van groente, fruit ~ ~unststofftn.~ :. - gif-en 
•n uit de tuln f,_-~ ... ·GIItlaltn1*k ·\.: bestrijdingsmiddelen 

~~b~~~nijbloemen en r~~:~e~~; ~~:' . (t~~~r~~net~~~~~~~ 
van vaste planten ~cJietduldelljk..,.. _:. . cosmeticaprodukten 
pindadoppen ... ~ lf8I'PI)ddngs . - huishoudelijke 
schlllen (desgewenst f:~~ ~ • _ schoonmaak- en 
verpakt In een krant) ~"SSenen. aardewerk :,.~~· .- onderhoudsmiddelen 
eten.sr~sten . . bdjlout . =·. ·:~: · . .:; ;:~f:"'~.;~ · banerijen 
kofftefllters en kofftedtk f-:~ ~!~:f: · medicamenten 
theebla~eren en t': ~.matten = ·~.~:!""~:·:: olien, venen en benzines 
theezakjes ~ .1Njzonder of grot -~": :: · -· verfstoffen en lakken 
mest van hulsdier~n irJwlsvua · : .. .:._; ~~J;:~;.j spuitbussen, spray 
(geen kattebakvulllng of ~··.~en ~~- ·. zuren 
s~helpenzand) ~·:;'!CfMIIpenm,l4_ \':'f~~:~, SL-, TL- en PL- Lampen 
r~~~c~:~en :~~ . ~> : .. , ·;,. ·)<:.:~r:o .. ·; .. - halogeenlampen 

phalen In de even weken ~».ma~·an dl ~week Binnenemmers ophalen via 
~', :~) ... ('(,;:·~:\···~·J.J/ .~ .. · speciale acties 

. ~i!~~t~~· ~~e~g~~~en aan 
.-ut ., '"~";·'1 

~.: .T:-.'j :.:.' _•.... inzamelacties 
.t'. ~.· . ' .. ....... .. . · .·~1' .. (_,~,~~ .. ;;-.;....;. : .... . 

De inzamelfrequentie De probleemstoffen zullen in aparte acties 
opgehaald worden. Deze acties zullen 
tevoren door middel van een huis-aan-huis
brief aangekondigd worden en er zal ook 
een aankondiging in 'Aond de Linde' 
opgenomen 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 gebeuren tegelijk met plaatselijke 
of landelijke akties voor de inzameling van 
b.v. medicijnen, batterijen en dergelijke. 
Het glas kunt u zoals nu blijven deponeren in 
de glasbakken. 

en data voor de 
gescheiden huisvuildelen 
De frequentle van het hulsvulllnzamelen blljft wekelljks. In de ene, de even, week 
wordt de groene container opgehaald met de composteerbare restonderdelen ult het 
afval, In de volgende, de oneven, week de restfractle In de plastic vullnlszakken. 
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Het papier zal op de gebruikelijke wijze 
binnen de wijk worden opgehaald. 
Ook textiel zal per lokale aktie ingezameld 
blijven worden. 

Colofon 
Deze Afvalkrant is een uitgave van Speciaal 
Transport Cotrans te Deurne. 
De vormgeving van deze krant komt voor 
rekening van 
Bogaers, Adviesburo voor Reklame, 
P.R. & Jobmarketing te Maastricht. 
Deze krant zal gedurende de proef 3x per 
jaar verschijnen in een oplage van 1.250 
stuks. 
Overname van artikelen is onbeperkt 
toegestaan mits met bronvermelding. 
Deze krant is een speciale uitgave voor de 
bewoners van de wijk Langakker!Tomakker 
van de gemeente Nuenen. 
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