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Bijna40 procent van wat we in de grijze afvalbak gooien, bestaat
uit organisch materiaal. Als je dat als gemeente apart weet in te
zamelen, ben je meteen van een hoop restafval verlost. Hoe krijg
je mensenzover. en hoe haalje je investeringen eruit? Aan de
kippen voeren lij kt zo gek nag niet.
nauwelijksiets gemeen. Tuinafvalbestaat
voorde helft uit planten en takken, en voor
de rest uit zand en as. Behoorlijkdroogmateriaal zonder geuroverla
st. Die groeneberg
piekt vooral in het voor-en najaar.Totaal
anders dan etensresten die dagelijksin kleine
hoeveelheden in de keuken overblijven. Nat,
maar vrij van zand en as. Dat heeft consequentiesvoorde inzamelingen de verwerking. Ofdat zou het moeten hebben.
Dat hebbengemeentenzich wellichtonvoldoendegerealiseerdtoen Nederlandin 1994
in een klapde groeneen grijzecontainer
introduceerde
. "Gemeentenhadden hun handen vol aan de logistiek,de verwerkingen
de afzet", herinnert
Elsinga zich. "Daarna
"Hetis niet zo sexy, maarvergistingen nacompostering moest de techniek
van vergistenen
is het meest circulairedat een gemeente kan doen."
nacomposteren ontwikkeldwarden. Dat
actief is in de gft-sector. "Wedachten altijd
kost tijd. Pas nu komengemeententoe aan
dat het aandeel keukenafval bij het restafval de hoeveelheidkeukenafvalin het restafval."
geringzou zijn, maar dat is dus niet zo. Het
Vies
overgrote deel verdwij nt gewoonbij het restafval. Niet alleen bij de hoogbouw, maar ook
in de laagbouwen op het platteland. Weheb- Waarom gooien mensen hun etensresben gemeenten hier al een paar jaar geleden ten eigenlijk niet massaalin de gft-bak?
"Mensenwardente weiniggeprikkeld om
op gewezen,maartoen was dat geen issue.
het te doen", stelt GijsLangeve
ld, die vanuit
Pas nu gemeentende hoeveelheid restafval
Rijkswaterstaatvoor het programmaVangeen
drastischmoetenverminderen,wordtmen
projectcoi:irdineertwaarin diversepilots
zich hiervanbewusten gaat men hier actief
gerichtop GF-inzamelingin de hoogbouwdit
mee aan de slag."
jaar van start gaan. "Aanhet scheidenvan
keukenafva
l is weinig positiefste ontdekEen gecombineerdeinzameling van GFen T
ken. Bijpapier en plastic denken mensen:
is eigenlij k ook niet direct vanzelfsprekend.
Afgezien van het feit dat het allebei om orga- 'dat ruimt lekker op' en bij glas klinkt het zo
goed als het stuk knalt in de glasbak.Maar
nisch afval gaat, hebben deze afvalstromen
Iedereinwonervan Nederland produceert
jaarlijks ruim 200 kilo aan restafval.Daarvan
komt 50 kilo op het canto van keukenafval,
de organische fractie in inzamelingsjargon.
1300 kton per jaar. Opmerkelijk, want
Nederland zamelt al ruimtien jaar gft apart
van het restafval in. Endat terwijl op landelijk niveau de ambitie is afgesproken om die
200 kilo restafvalin 2020 terug te brengen
naar 100 kilo per inwoner.
De gft-inzameling is in Nederlandredelijk
succesvol,maarwat blij kt? "In de groene
containers zit praktischalleen tuinafval
en heel weinig keukenafval", weet Willem
Elsinga, die met zijn adviesbureau al jaren
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keukenafval is vies, het stinkt en als je het al
scheidt, dan gaat de papieren zak stuk of heb
je weerextra werkaan het schoonma~en van
de biobak." Wilee n gemeente haar bewoners
tot apart inzamelenaanzetten, dan zal ze
aan die bezwarentegemoet moeten komen.
"Wehebbenonderzochthoe we het gedrag
positief kunnenbei·nvloeden. Daar ligt een
wetenschappelijkestudie aan ten grondslag.
Binnenkortwordt een lijst met twaalf punten gepubliceerd." Andere gemeenten kunnen hier op maat hun voordeel mee doen.
Voorbeelden zij n het geven van feedback - 'je
hebt 40 procent minder restafval' -, aangeven
wat de norm is - '80 procent vindt scheiden
belangrijk' - of het inzetten van een (lokale)
bekendheid.

Zakken
Inzameling lij kt maatwerk. Gemeenten die
al verschillende afvalstromen gescheiden
inzamelen, zijn daarbij in het voordeel. De
gemeente Horst aan de Maasheeft de handschoen opgepakt.Het groenafval gaat sinds

INZAMELING
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Attero verwerktin Tilburygft
tot groengas en compost.

2001 in tuinkorven. De groeneemmers voor
GF-afval worden sinds 2012 twee keer per
weekopgehaald.Volgens Elsingamet resultaat: het restafval is tot 120 kiloafgenomen.
"Een minpunt is dat in de emmerseen plastic
zak mag", aldus Elsinga. "Omte voorkomen
dat mensen elke keer de bak schoon moeten
maken. Oatplastic maakthet voor de verdere
verwerkingweer lastig, want je wilt niet te
veel plastic in het milieu."Composteerbare
(bio)plasticzakken die bijvoorbeeldin Milaan
en Antwerpen worden gebruikt,kunnen
soelaas bieden,al is aan de buitenkant niet
meteen te zien wat composteerbaar is en wat
niet.
Eenalternatiefinzamelingssysteem is een
papieren zak. In Zwedenis dit een groot
succes.In een havenstad als Vasteras met
140.000inwoners en 65 procenthoogbouw,
wordt bijvoorbeeldop deze manierkeukenafval ingezameld. Dekrachtzit in de flexibiliteit. Perflat of appartementencomplex
wordt
met de beheerdereen contractafgesloten,
waarin wordt afgesprokendat apart wordt
ingezamelden hoe vaak de zakken worden
opgehaald.Metsucces. Hetinzamelresultaat
is gemiddeld60 kilo keukenafvalper persoon
perjaar. Altien jaar. Gei'nspireerd door dit
verhaal heeft Elsinga 20.000 duurzamepapieren zakken laten produceren met afbreekbare
lijmen inkt. "Wehebbeneen kleinepilot
in Ermeloen Putten gedaanen willen ze nu
landelijk her en der gaan testen. Het voordeel is dat de zakken composteerbaarzijn.
Bovendien gaan ze in de groenecontainer
niet rotten en stinken, omdater voldoende
lucht tussen het materiaal blijft zitten."

Terugverdre
!J n
Ervalt veel te zeggen voor het apart inzamelen van GF, daarover zijn alle partijen het wel
eens. Dieaparte inzamelingkost wel extra
geld, zoveelis ook duidelijk. Datmoet zich
op de een of anderemanierterugverdienen.
Endat is een uitdaging, alleen al om dat
kostenneutraalte doen. Gemeentenkunnen

enerzijds kostenuitsparen, omdatze minder
restafvalnaar de afvalverbranding hoevente
brengen.Anderzijds moet er iets zinvolsmet
het keukenafval gebeuren.Omdatkeukenafval

er zijn voorlichtingsfolders hoe je zulkeki.ppen houdt. Oat kan alleen heel kleinschalig
binnen de Europeseregelgev
ing. Berekeningen
wijzen uit dat voor het opruimenvan het keukenafvalvan een persooneen kip genoegis."
Elsingarealiseert zich dat dat op grote schaal
nog wel een brugte ver is. Zekeromdatje
afhankelijkbent van de kwaliteitvan het keukenafval. "Maar een paar kippenrondomhet
huis,waarom niet. Krijgje ook nog eieren op
de kooptoe." Oat de kippenmestvervolgens
verbrandmoet worden maakthet echter weer
mindercirculair.

"Hetovergrotedee[van het keukenafvalverdwijntgewoonbij het restafval."
geen zand en nauwelijks as bevat, is het goed
te vergisten, met groen gas als resultaat.
"Het resterende digestaat, een natte smurrie, kunje in compost omzetten",vertelt Tim
Brethouwer, ingenieur bij Atteroen technisch
adviseurvan de Vereniging Afvalbedrijven.
"Oatmoet je wel eerst drogenom verontreinigingenals plasticeruit te kunnenfilteren.
Endaarvoorheb je structuurmateriaalzoals
groenafvalnodig. Ofje GFen T nu eerst
scheidtof niet is, maaktniet uit, dat is aan
de gemeentes,maarGFen T zijn complementair aan elkaarals het om de eindverwerking
gaat."
Waaromkan het toch interessant zijn om
GFen T apart in te zamelenen te verwerken? "Wellichtbiedt de GF-fractie iets meer
mogelijkhedenals het gaat om biobasedkansen", meent Brethouwer.Delenvan de verse
GF-fractie kunnengebruiktworden voor hoogwaardige toepassingen. Eiwitten voorinsectenkweek,suikersvoorethanol, vetzuren voor
biopolym
eren en bioplastics, aromatenvoor
chemischebouwstenen,vezelsvoor verpakkingenen ligninevoor biofue/. "De verschillendebiobasedtoepassingen bevinden zich
nog vooral in de laboratoriumfa
se", verzekert
Brethouwer."Gemeentenhebben geen geld
om deze ontwikkelingente stimuleren en te
financieren. Hetzal toch uit de marktmoeten
komen.Oppapieris het heel interessant, maar
voordat die toepassingen commercieel aantrekkelijkzijn, zijn we tien jaar verder."
VoorElsingastaat gebruikals diervoer en dan
vooral kippenvoer het hoogsteop de ladder.
"Je kunt etensresten gewoon
. aan kippen
geven,die eten het schoon op. Daar is niets
mis mee. In Belgie zijn speciale gft-kippen en

"Hetis misschien niet zo sexy,maarin onze
ogen is vergisting en nacompostering het
meest circulaire dat een gemeenteop dit
momentkan doen",stelt Brethouwer."Zeker
als ze de compostook weerterugneemt." •

MarjoleinRoggen

066 WILPILOTMETKEUKENAFVALKIPPEN
IN BREDA
Niet alleen in Belgie, maarook in
Essen zijn er goede ervaringenmet
kippen die het keukenafvalopeten.
Daarverwerkten1.123 kippen meer
dan 50 ton keukenafvalin een jaar. In
navolging van de Duitse stad heeft de
fractie van 066 in Bredavoorgesteld
een pilot te organiserenwaarbijkippen wordeningezet als afvalverwerkers. Volgens raadslid Faissal Boulakjar
lossen kippen niet alleen een afvalprobleem op, maaris het houden
van kippen ook nog eens amusant en
leerzaam. Oatde kippen inwoners ook
nog eens dagelijks een kakelverseitje
opleveren mag ook niet wordenvergeten. Omdathet aantal tuinen in Breda
vergeleken met Essen beperkt is, stelt
Boulakjarvoor om kippen ook collectief aan te bieden. De dieren zouden
bijvoorbeeldbij verzorgingshuizenen
scholen kunnen wordenondergebracht.
Inwonersuit de buurt kunnen vervolgens hun keukenafvaldaarinruilen
voor een doosje eieren.
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