STEEKPROEVEN ORANJE
CONTAINER IN VOLLE GANG
Het is goed mogelijk dat uw oranje (PMD) container in de afgelopen �jd is
gecontroleerd door medewerkers van de gemeente. Met steekproeven wil de
gemeente inwoners helpen het afval beter te scheiden. De ervaringen tot nu
toe zijn posi�ef. Door steekproeven te doen ontstaat er meer bewustwording
én kennis bij inwoners over afvalscheiding. Hierdoor zorgen we met elkaar
dat afval steeds beter gescheiden wordt!

GOED OP WEG!
In de week dat de oranje container wordt geleegd, stort Remondis 11
vrachtwagens per dag bij A�ero. Voor de start van de steekproeven keurde
A�ero 10 van de 11 containers af. Er zat teveel afval in de vrachtauto dat niet
geschikt was om opnieuw te gebruiken. Nu de steekproeven plaatsvinden,
keurt A�ero nog maar 3 van de 11 containers af. Een enorme verbetering!
We zijn op de goede weg!

AAN HET WOORD: YOERI EN GERTJAN
Ook de komende maanden zijn er steekproeven. In dit ar�kel leest u de ervaringen van Yoeri, buitengewoon opsporingsambtenaar
(BOA) en Gertjan, beheerder afval, van de gemeente die de steekproeven uitvoeren. Hoe reageren mensen? Wat treﬀen ze aan in de
containers? Wat gaat goed en wat kan nog beter?
Yoeri is enthousiast als we hem vragen naar zijn ervaringen: “Tijdens één van de eerste steekproeven kwam een mevrouw naar buiten
toen ik haar container controleerde. Haar woonkamer zat vol met visite. Ze waren allemaal benieuwd of mevrouw het afval goed had
gescheiden. Na inspec�e kreeg ze van ons een compliment in de vorm van een kaartje. De inhoud was dik in orde! Ik verwacht dat
mevrouw met haar visite nog wel hee� doorgepraat over afval scheiden. Dat zou mooi zijn want we kunnen zeker van elkaar leren en
elkaar mo�veren”.

Met steekproeven proberen we elkaar te helpen

Wekelijks controleren Yoeri en collega Gertjan zo’n 200 containers. Tweederde deel van de gecontroleerde containers komt goed uit de
steekproef. “Als we te veel vervuiling in de container aantreﬀen, hangen we een kaartje aan de container en krijgt de eigenaar de week
erop een brief. In die brief plaatsen we foto’s van afval uit hun container dat er niet in thuishoort. Op deze manier proberen we mensen te
helpen met het beter scheiden van afval”.

Al het plastic uit de supermarkt mag in de oranje container

Op de vraag wat de mannen nog regelma�g aantreﬀen in de oranje container als ‘verkeerd’ afval, noemen ze etensresten, piepschuim,
papier, luiers, noppenfolie, tex�el en spuitbussen. “We merken dat mensen het vooral las�g vinden om plas�c goed te scheiden”, aldus
Gertjan. “Als vuistregel zeggen we al�jd: het plas�c verpakkingsmateriaal uit de supermarkt hoort in de oranje container thuis. Grote
plas�c ar�kelen, zoals zwembadjes, emmers en folies moeten in de grijze container.”

Wat als afval niet goed gescheiden wordt?

Hoewel Yoeri en Gertjan merken dat veel inwoners hun best doen met afval scheiden, treﬀen ze zo nu en dan toch een container aan die
vol zit met restafval. Yoeri zegt daarover: “We maken nog steeds mee dat inwoners bijvoorbeeld bouwafval in de oranje container gooien.”
Het gevolg van niet goed scheiden is dat A�ero de inhoud van een hele vracht a�eurt en dat kost geld. Slecht scheiden hee� nadelige
gevolgen voor de hoogte van de afvalstoﬀenheﬃng. “Eén persoon in een wijk kan het goede gedrag van buurtgenoten te niet doen”, aldus
Gertjan.

De gouden tip

“Het is mooi om te merken dat inwoners in het algemeen goed op ons werk reageren. Ik hoop dat de steekproeven voor inwoners ook
aanleiding is om het er met elkaar over te hebben en �ps uit te wisselen”, zegt Yoeri. Als we Gertjan vragen of hij de gouden �p hee�
antwoordt hij: “Zorg dat je in huis, bijvoorbeeld in de keuken al voldoende afvalbakken hebt. Eigenlijk begint daar goede scheiding.”

Kijk op www.middendrenthe.nl/afvalscheiden

De gemeente gaat de komende maanden door met het nemen van steekproeven. Hee� u nog vragen? Neem contact om met Yoeri of
Gertjan door te bellen met (0593) 53 92 22 of kijk op www.middendrenthe.nl/afvalscheiden

IN GESPREK MET SANDER DEKKER

HOE?
VAN AFVAL TOT
EINDPRODUCT

Sander Dekker is accountmanager bij A�ero. We zijn benieuwd wat A�ero merkt van de
steekproeven. Ook vragen we hem uitleg te geven over de verwerking van het
ingezamelde afval.
“Sinds Midden-Drenthe is gestart met steekproeven zien we een ﬂinke verbetering. Was
het PMD afval vrijwel al�jd ﬂink vervuild, nu zien we de kwaliteit toenemen, wat leidt tot
aanzienlijk minder a�eur. Mensen snapten het vaak niet en hadden net even een zetje
nodig. Mooi dat de gemeente naast communica�e ook steekproeven doet om mensen
meer bewust te maken”, aldus Sander Dekker.

Geen afval maar grondstof!

Het ingezamelde PMD wordt verwerkt
in de sorteerinstalla�e

“Door verbeterde kwaliteit van het afval kunnen wij bij A�ero het afval beter scheiden en
vervolgens (laten) opwerken tot materiaal dat opnieuw te gebruiken is”, aldus Sander.
“We spreken van ‘PMD afval’ maar eigenlijk moeten we spreken van ‘grondstoﬀen’. Het
ingezamelde plas�c, metaal en drankkartons zijn de grondstoﬀen voor vele producten.”

Hoe gaat Attero om met PMD?

Alle vrachten met PMD afval worden door A�ero visueel geïnspecteerd. Vervolgens
worden de vrachten die visueel als te vervuild worden beoordeeld, onderworpen aan een
sorteeranalyse, “Dit gebeurt met de hand”, licht Sander toe. “We kijken of er zogenaamde
‘stoorstoﬀen’ in het afval zi�en en hoeveel. Bij erns�ge stoorstoﬀen zoals asbest, kadavers
of medisch afval keuren we zo’n vracht meteen af. Na het nemen van monsters gaat het
naar onze installa�e en sorteren we het PMD afval naar de verschillende stromen. Daarna
maken wij of onze partners er granulaat van, waar vervolgens weer eindproducten van
worden gemaakt”, vertelt Sander.
Van plas�c maakt de industrie bijvoorbeeld broodtrommels, bermpaaltjes en ﬂesjes.
Metaal kan worden omgesmolten om er vervolgens blikjes, ﬁetsen en zelfs treinstellen
van te maken. En de kans is vrij groot dat je ’s ochtends een krant leest die gemaakt is van
drankkartons!

Hoe schoner hoe beter

Dezelfde soorten kunstoﬀen worden
uitgesorteerd en in een baal geperst

Vervolgens worden de balen
opgewerkt tot regranulaat

Om het PMD zo goed mogelijk te verwerken wil A�ero het afval graag zo schoon mogelijk
binnen krijgen. “Helaas zien we nog regelma�g dat mensen bijvoorbeeld halfvolle
yoghurtpakken aanleveren of plas�c folie waar nog een paar plakjes vleeswaren inzi�en.”
Sander roept inwoners op om verpakkingen leeg te maken voordat afval in de container
belandt: “hoe schoner het afval, des te meer we er mee kunnen”.

Lange termijn

We streven ernaar dat 90% van de oranje container gevuld is met goed gescheiden PMD
afval. “We zijn op de goede weg, maar een deel van de mensen hee� nog wel wat te
doen”, aldus Sander Dekker. “Het zou mooi zijn als iedereen PMD afval gaat zien als een
grondstof net als GFT (red. Groente, Fruit en Tuinafval). Goed scheiden begint bij jezelf”.

Steekproeven gaan door!

Natuurlijk willen we er met elkaar voor zorgen dat er van al ons PMD-afval nieuwe
producten gemaakt kunnen worden. De steekproeven werken goed en gaan dus door!

Te veel vervuiling? De container legen we niet

Helaas komen we nog steeds PMD containers tegen waarin zoveel vervuiling zit dat we
genoodzaakt zijn de containers niet te legen. Aan die containers hangen we dan een
kaart waarop staat waarom we de container niet hebben geleegd.

Regranulaat dient als grondstof voor
nieuwe producten; emmers bijvoorbeeld!

