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Voorwoord
In dit rapport wordt verslag gedaan van het eerste jaar (1987-1988) van
de proefne.mi.n;J met gescheiden huisvuilinzamel~ in de wijk I.angakkerjTornakker van de Gemeente Nuenen. Deze kleinschalige proef was de
eerste in Zuid-{)ost-Brabant waarbij het organische materiaal, de restfractie en het klein chemisch afval apart wordt ~ezameld. Als zodanig
werd met dit project vooruitgelopen op de toekanstige beleidslijnen
voor de afvalverwijder~ in de provincie Noord-Brabant.
Dit rapport is voorafgegaan door een interimrapportage over het eerste
half jaar van de proefneming. Tevens is er een uitgebreid verslag van
het uitgevoerde sociaal-we~lijk on:ierzoek. Tezamen vennen deze
drie stukken de schriftelijke neerslag tot op dit :rranent van de werkzaamheden die het Waste Management Programma in het kader van deze
huisvuilschei~sproef in dit eerste jaar heeft verricht. o:tannee
wordt tevens aan de opdrachtgever, Speciaal Transport eetrans b.v. te
Deurne, gerapporteerd omtrent dit eerste proefjaar.
Uit de reeds eerder bekend geworden informatie omtrent het verloop en
de resultaten van de proefneming alsmede uit dit rapport komt het beeld
naar voren van een succesvol verlopende proefne.mi.n;J te Nuenen. Behalve
dat dit bemoedigend is voor de toekomstige activitei ten op dit punt
stemt dat tevens tot erkentelijkheid en dankbaarheid jegens de velen
die aan dit positieve evaluatieresultaat op uiteenlopende wijze hebben
bijgedragen. Zonder die medewerking van de bewoners, de gemeente, de
inzamelaar, de Milieudienst Eindhoven en zonder de media zou dit ex:periroent niet mogelijk zijn geweest. Wij hopen en vertrouwen dat in het
vervolg van deze proefneming op dezelfde constructieve en plezierige
wij ze kan worden samengewerkt.
Vanzelfsprekend is het Waste Management Programma gaazne bereid om dit
rapport waar gewenst nader toe te lichten.

drs. P. Gerlach,
Manager
Waste Management Programma.
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0.

Samenvatting

~

30 september 1987 is in de Gemeente Nuenen een start gemaakt met een
in principe tweejarige proefneming met het gescheiden inzamelen van
huisvuil. De proef betreft een deel van de gemeente, in de wijk I..an:]akkerj'l'amakker, in totaal 826 aansluitingen.
Van de wekelijkse integrale huisvuilinzameling door middel van plastic
zakken werd de bewoners gevraagd over te sdlakelen naar een alternerende, tweewekelijkse inzamelmethodiek waarbij voorscheiding dient te
geschieden in een composteerbaar deel, dat per 240 L minicontainer
wordt ingezameld, en een restfractie, die per huisvuilzak wordt ingezameld. raarnaast heeft deze proefneming een extra dimensie gekregen
door de toevoeging van een apart KCA-haalinzamelsysteem, per KCA-oox,
eernnaal per kwartaal. De proefneming als geheel was prirrair gericht op
het verkrijgen van een goed, aan gestelde larrlelijke nonnen voldoen:l
eirrlproduct uit de organische fractie, namelijk ccmpost. Een tweede,
daannee sterk samenhangend deel van de proef was het bereiken van een
belangrijke volume - c.q. stortreductie. Het derde deel werd gevornd
door het terugdringen van KCA in het afval.
Vanuit technisch oogpunt is de proefneming als geheel geslaagd te
noemen. De omschakeling qua inzamelmethodiek heeft geen noemenswaardige
problemen QP3'eleverd, hetgeen wijst op een effectief verlopen voorlichting. Wel is in de loop der tijd door meerdere bewoners gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om een kleinere minicontainer te krijgen.
Ondanks de uitleveringsproblemen direct voorafgaand aan de eerste
inzameling is de aparte KCA-haaljbrenginzamelmethodiek heel succesvol
verlopen met een hoge inzamelrespons.
Onderzoeksmatig is in deze proefneming tot nu toe langs twee lijnen
gewerkt. De eerste lijn betreft de proefneming met de CClltp)St.ering van
het gescheiden ingezamelde GFT. De hoeveelheid GFT bedraagt thans zo'n
55% gew. % van het totale afval, hetgeen een belangrijke reductie
betekent van de hoeveelheid te storten huisvuil Dit inpliceert een heel
goede deelname aan de proefneming. Uit het ingezamelde materiaal wordt
een compost vervaardigd die de vergelijking met de . per 1993 geldende
strenge normering voor compost ruimschoots kan doorstaan. Dit is het
meest opmerkelijke resultaat van de proefneming tot nu toe.
De tweede lijn in het onderzoekswerk werd gevornrl door het scx:::iaalwetenschappelijk onderzoek. Hierbij zijn de bewoners een aantal malen
geënquêteerd aangaande de proefneming, hun concrete bevindingen, en hun
houding tegenover de methodiek en milieubewustzijn. Hieruit is gebleken
dat de bewoners in de proefwijk in zeer ruime mate p:>Sitief staan
tegenover het gescheiden inzamelen van huisvuil en ook willen blijven
meewerken. In beperkte mate kwam kritiek naar voren aangaande de wijze
van inzamelen, het volume en de overlast van de minicontainer. Hoewel
dit p:>Sitieve beeld spoort met onderzoekgegevens uit arrlere delen in
het larrl is het toch een oprnerkelijk gegeven, ardat het te Nuenen cm
een proef harrlelt waaraan men niet verplicht behoeft deel te nemen en
waamij continuering van de zakkeninzamelmethodiek sec tot de mogelijkheden is blijven behoren.
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basis van de bevi.rrlingen met deze proefneming is het thans rrogelijk
om beslissingen te nemen betreffende het voortzetten van deze proef te
Nuenen in de deelnemerrl.e wijken. Ook kunnen deze resultaten dienen voor
overleg aangaande mogelijke uitbreidingen van dit experllne.nt in de
Gemeente.

Op
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Hoofdstuk 1
1.

Inleiding

Een belangrijk ui"tgan;Jsp.mt voor het afvalstoffenbeleid van de Nederlandse overheid is nog steeds de Motie Iansink die in 1979 door de
'IWeede Kamer werd aangenc::man.

Deze 1rotie geeft een rargorde aan in de wijze van aanpak van de afvalstoffenproblematiek. · In deze rargorde worden het voorkanen en beperken van het ontstaan van afvalstoffen en de bevordering van het hergeb:ruik voorop geplaatst.
De laatste jaren wordt steeds meer erken:l dat hergeb:ruik van huishoudelijke afvalstoffen alleen bewerkstelligd kan worden irrlien de recyclebare corcponenten worden gescheiden aan de bron.
Een aantal gescheiden inzanelingsstructuren voor papier, glas en textiel wordt dan ook al geruime tijd veelvuldig toegepast. Ongeveer de
helft van het huishoudelijke afval (op gewichtsbasis) bestaat uit
groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Na het gescheiden inzamelen en
corrq:x:>Steren van deze fractie uit huishoudelijk afval ontstaat een
kwalitatief hoogwaardige corrq:x:>St.
Het corrq:x:>Steren van deze organische fractie is dan ook een nuttige
activiteit orrdat hierdoor enerzijds de afvalstroom aanzienlijk kan
worden gereduceerd en er arrlerz ij ds een bruikbaar product (corrq:x:>St)
ontstaat.
In de Brabantse gemeente Nuenen wordt vanaf oktober 1987 bij 827 huishoudens het groente-, fruit- en tuinafval en het Klein Chemisch Afval
(KCA) gescheiden ingezameld. De proef duurt twee jaar en wordt uitgevoerd en gefinancierd door de inzamelaar, 'Speciaal Transp:>rt catrans
B.V. ' uit Deurne. De gemeente Nuenen ondersteunt het project waarvan de
wetenschappelijke begeleiding wordt verzorgd door het 'Waste Management
Programrra' van de Katholieke Universiteit Brabant en van de Technische
Universiteit Eindhoven.
De deelnemers aan de proef worden door middel van een uitgebreid voorlichtingspakket uitvoerig geïnformeerd omtrent het belang van de proef,
en gemotiveerd tot deelname aan de proef.
Tijdens de proef wordt met sociaal-wetenschappelijk onderzoek bestudeerd in hoeverre de deelnemende huishoudens bereid zijn tot deelname
aan de proef en welke factoren daart>ij een rol spelen.
IX>or visuele inspecties en regelmatige sorteeranalyses wordt de kwaliteit van het ingezamelde GFT bepaald. De kwaliteit van de geproduceerde
corrq:x:>St wordt beoordeeld uit de gegevens van regelmatig uitgevoerde
chemische analyses van het eirrlproduct.
In deze rapportage wordt het verloop van het eerste jaar van de proef
beschreven.
In hoofdstuk 2 wordt de opzet van de proef en de canposteringsmethodiek
beschreven. In hoofdstuk 3 worden de inzamelingsgegevens en de canposteringsresul taten weergegeven. Hoofdstuk 4 gaat kort in op het
sociaal-wetenschappelijk orrlerzoek, een uitgebreide beschrijving van
dit onderzoek is elders gegeven.
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Hoofdstuk 5 beharxield de belangrijkste aspecten rondom de voorlichtingscanpagne, hoofdstuk 6 geeft informatie betreffende de projectleiding, coördinatie en voortgangscontrole en hoofdstuk 7 bevat een
technische evaluatie inzake de inzamelaspecten terwijl in hoofdstuk 8
de conclusies en aanbevelingen na 1 jaar onderzoek worden gegeven.
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Hoofdstuk 2
2.

Proefopzet en composteringsmethodiek

2 . 1. De proefopzet
Het proefgebied in Nuenen is gekozen in de nieuwbouwwijken langakker en
Tornakker (827 aansluitingen) . In deze wijken bevirrlen zich voornamelijk
laagbouwwoningen, maar ook een aantal lage flats c.q. etagewoningen
(totaal 68 aansluitingen). De deelnemers aan de proef wordt verzocht
hun afval te scheiden in groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en in het
overblijverrle 'rest'-afval. Verder dient men de prà:>leemstoffen apart
te houden en te bewaren in een speciale mini-box voor Klein Chemisch
Afval (KCA) . De gebruikelijke glasbak en de, door de plaatselijke
verenigingen georganiseerde, periodieke papier- en textielinzanelingen
zijn blijven bestaan.
Het GFT wordt ingezaneld in een 240 liter minicontainer, het 'rest'afval in de voomeen gebruikelijke plastic vuilniszak.
Het afval wordt alt:ernererrl ingezameld; de ene· week de minicontainers
met GFT, de daarop volgende week de plastic zakken met 'rest' -afval.
Het KCA wordt 4x per jaar door middel van speciale acties bij de deelnemerrle huishoudens ingezaneld.
Het ingezamelde GFT wordt gecomposteerd op een nabijgelegen locatie,
het 'rest'-afval wordt gestort op de stortplaats 'RAZOB', tei:wijl het
KCA wordt verwerkt door gespecialiseerde bedrijven.
2 • 2 . De composteringsrnethodiek
Het gescheiden ingezanelde GFT wordt geconposteerd op hopen die geforceerd worden belucht. Hiertoe wordt het, niet-voorbewerkte, GFT met een
laadschop op een hoop gezet over een geperforeerde plastic pijp. De
hoogte van de cx::JitPOSthoop bedraagt ongeveer 2 meter, de breedte aan de
basis is ongeveer 4 meter.
De geperforeerde pijp is aangesloten op een ventilator die, gestuurd
door een tijdschakelaar, bepaalde hoeveelheden lucht door het conposterende afval blaast (zie figuur 1).
De pauze en pulstijden van de ventilator worden zodanig ingesteld dat
het GFT wordt belucht met zo'n 3 tot 8 rn3 luchtjrn3 afval/uur afhankelijk van de fase van het conposteringsproces.

ventilator

Figuur 1: De compostering.
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Het gehele cornposteringsprocédé wordt onder een overkapping uitgevoerd
zodat het proces niet verstoord wordt door regenwater. De ondergrond
bestaat uit stenen tegels.
Twee weken na aanvang van de compostering wordt er opnieuw vers GFT
aangevoerd. Dit afval wordt met een laadschop bovenop het reeds composterende GFT gedeponeerd. De totale hoophoogte blijft ongeveer 2 à
2, 5 meter CHI'dat het eerst aangevoerde GFT in de twee weken compostering
een aanzienlijke volumereductie heeft orrlergaan. Op deze rranier wordt
de GFT-aanvoer van steeds twee opeenvolgende inzamelingen in een cyclus
gecomposteerd.

4 weken na aanvang van de compostering (de aanvang is de eerste GFTaanvoer) wordt de composthoop c:xrgezet. Hiertoe wordt het afval met een
laadschop van de pijp gehaald en venrolgens opnieuw tot een hoop opgezet op een andere pijp. Door het anzetten wordt het afval gemengd en
enigzins verkleirrl. De, inmiddels, relatief droge orrlerste laag komt
boven te liggen en de relatief vochtige bovenste laag onder.
Acht weken na aanvang van de compostering wordt de compost opgewerkt.
Hiertoe wordt de cornpost met een laadschop van de pijp verwijderd en
venrolgens met een vlakzeef gezeefd op 70 nun. Eventueel aanwezig metaal
wordt met een magneet uit de beide zeeffracties verwijderd. De fractie
kleiner dan 70 nun wordt venrolgens met een trampolinezeef gezeefd op 18
nun.
Tot en met de afzeving op 22-3-1988 werd de fractie kleiner dan 18 nun
vervolgens gezeefd op 6 nun. Na deze datum werd deze extra afzeving
gestaakt orrrlat de hierbij ontstane zeer fijne cornpost een laag organisch stofgehalte bevatte.
Tijdens de op.verking van de compost worden alle afgezeefde fracties
gewogen. De fractie > 70 nun. wordt vooralsnog gestort op de RAZOB, de
fractie 18-70 nun wordt gemengd met vers aangevoerd GFT en opnieuw mee
gecomposteerd terwij 1 de fractie < 18 nun het eirrlproduct vormt.
Tijdens de cornpostering wordt de tenperatuur van het cornposterende
afval en de beluchtingshoeveelheid regelmatig gemeten. Het eindproduct
van iedere afzeving wordt bemonsterd waarna dit monster wordt geanalyseerd op droge stof, organische stof, totale hoeveelheid wateroplosbaar
koolstof ('IOC) , de pH, cadmitnn, chroom, koper, nikkel, lood en zink.
Ter bepaling van de hernestingswaarde van de cornpost werd eenmalig het
gehalte aan stikstof, fosfaat, kalium, calcium, magnesium en natrium in
een monster bepaald.
Van het vers aangevoerde GFT werd drie maal het droge stof gehalte, het
organische stof gehalte, de 'IOC en de pH bepaald.
Het ingezamelde GFT van week 12 (1988) werd voor aanvang van de cornp:>Stering in zijn geheel gemalen. Het composteringsverloop en de analyseresultaten van dit gemalen afval wordt besproken in bijlage 7.
Bijlage 1 geeft een overzicht van de gebruikte apparatuur en materialen
bij de compostering.
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Hoofdstuk 3

Technische resultaten

3 • 1. De inzameling
De GFT- en 'rest'-afval-inzarneling

3.1.1.

Het GFT uit de 240 L minicontainers wordt in de even weken in:.Jezameld
met een perscontainerwagen en vervolgens naar de catpOSterin:.Jslocatie
vervoerd. Kort na aanvang van de proef bleek dat een aantal deelnemers
de 240 L minicontainer te groot vorrl. Er werd daarctn de mogelijkheid
geboden om de 240 L mini-container om te ruilen voor een 120 L minicontainer. Tot op dit nanent zijn er ongeveer 150 mini-containers
geruild door met name de kleinere huishoudens en deelnemers woonachtig
op flats.
Het 'rest'-afval wordt in plastic zakken in de oneven weken in:.Jezameld
en vervolgens naar de stortplaats RAZOB vervoerd. De wekelijks in:.Jezamelde hoeveelheden afval van 30-9-1987 tjm 28-9-1988 zijn weergegeven
in bijlage 2.
Rond de jaarwisselin:.J 87/88 ontstonden er problemen met de inzameling.
De laatste week van december 1987 bleek week 53 te zijn terwijl de
eerste week van januari uiteraard week 1 is. Er waren dus twee oneven
weken achter elkaar. Dit veroorzaakte enige verwarrin:.J onder de deelnemers waarna er besloten werd om in week 2 zowel het 'rest '-afval als
het GFT in te zamelen. Vervolgens werd weer het 'normale' schema aangehouden (even weken GFT, oneven weken 'rest' -afval) .
In de periode van 17-2-1988 tjm 27-4-1988 werd de hoeveelheid ingezameld 'rest' -afval niet apart gewogen. De precieze hoeveelheid 'rest'afval over deze periode is dan ook onbekend.
Figuur 2 geeft de hoeveelheid in:.Jezameld GFT grafisch weer.
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Figuur 2: Grafiek van de hoeveelheid ingezameld GFT.
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Het GFT-aanbod blijkt hoog te zijn in het voor- en najaar en is relatief laag in de winterperiode. De vochtigheid van het ingezamelde GFT
ligt tussen de 55 en 65%. Uit visuele inspecties bleek dat de zuiverheid aanvankelijk zeer redelijk was. In de wintennaarrlen nam de zuiverheid echter af. Er werd een toename geconstateerd van met name de
hoeveelheid plastic en glas. Via het voorlichtingsmateriaal werd de
bewoners daarom nadl:ukkelijk verzocht de scheidingsregels beter toe te
passen. Tevens werden de intividuele minicontainers steekproefsgewijs
gecontroleerd. Dit resulteerde in een aanzienlijk verbetering van de
zuiverheid van het ingezamelde GFT.
In figuur 3 wordt de ingezamelde hoeveelheid 'rest'-afval grafisch
weergegeven. Opvallen:i is de lage hoeveelheid die in de pericxie mei t/m
sept:.e.ni:ler 1988 werd in:]ezarnel.d. De reden hiervoor is niet bekerrl.

RESTAFVAL INZAMELING
NUENEN î987/î988

20
_j

<t

>
LL
<t

(/)
"0

c

~REST

(/)

::J

0

.r::

I~

0

15

1\l

10

5

41

45

53

25

5 915

31

Figuur 3: Grafiek van de ingezamelde hoeveelheid 'rest'-afval.
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WEEK NUMMER

In het eerste jaar van de proefneming werd in totaal 322.940 kg GIT
ingezameld in 26 weken, wat een gemiddelde opleverd van 12.421 kg per

inzameling. Aan restafval werd 189.580 kg ingezameld in 20 weken (bij
6 inzamelingen werd de ingezamelde hoeveelheid niet gewogen) wat een
gemiddelde oplevert van 9. 4 79 kg per inzameling. 56, 7% gew.% van het
totale afval werd als GFT ingezameld en gecomposteerd. Uit hèt composteringsproces gaat 6, 8 gew.% van het aangevoerde GIT alsnog naar de
stortplaats (zie paragraaf 3.2) waardoor de bereikte afvalreductie in
de proefwijken in de gemeente Nuenen ongeveer 50 gew.% bedraagt.
3.1.2.

De KCA-inzameling

Het Klein Cllemisch Afval 'WOrdt 4x per jaar bij de bewoners in:Jezameld.
In eerste instantie was er sprake van dat men de binneneimners van de
KCA-box aan straat zou zetten waarna deze door de inzamelaars Oll'qeruild zou worden voor een lege. Dit wordt echter door de milieuwetgeving verboden; het chemisch afval moet overhandigd worden aan de inzamelaar. Het oorspronkelijk geplande zuivere haalsysteem werd daarom
gewijzigd in een nearby brengsysteem. Hierbij rijden er twee inzamelauto's door de wijken die op vaste, van tevoren aangekondigde plaatsen,
20 minuten blijven staan (loopafstand maximaal 200 meter) . De bewoners
kunnen dan hun afval inleveren dat hierna wordt uitgesorteerd door
medewerkers van de Milieudienst Eindhoven.
Tijdens de acties op 29-10-1987, 21-1-1988, 20-4-1988 en 27-7-1988 werd
respectievelijk 449 kg, 575 kg, 801 kg en 967 kg KCA ingezameld. Totaal
kwamen, gedurende deze 4 acties, 702 personen hun KCA-box ter lediging
aanbieden. Bijlage 3 geeft de samenstelling van het ingezamelde KCA.
Het bestond grotendeels uit verfresten (48%), halogeenvrije oplosmiddelen (22%) en batterijenfaceu's (16%).
3. 2. De composter.imsresultaten
3.2.1.

Beluchti.ngshoeveelheid en temperatuurverloop

Het temperatuurverloop en de beluchtingshoeveelheid tijdens de compostering van het afval ingezameld in de weken 40/42, 44/46, 48/50,
52/1/2, 4/6, 8/10, 14/16, 18/20, 22/24, 26/28, 30/32 en 34/36 wordt
weergegeven in bijlage 4.
Aanvankelijk werd het afval voor het omzetten belucht met 8m3 lucht/m3
afval/uur en na het omzetten met 3m3 lucht/m3 afval/uur. Vanaf de
corrpostering van het afval aangevoerd in week 8/10 werd de beluchtingshoeveelheid wat gevariëerd om de invloed hiervan op het eindproduct te
bestuderen. Deze bleek bij de hier gebruikte beluchtingshoeveelheden
slechts klein te zijn alhoewel een geringere beluchtingshoeveelheid
wel een tenperatuurstijging in de composthoop tot gevolg heeft.
Het terrperatuurverloop tijdens de compostering vertoont een snelle
stijging in de COlTpOSthopen tot zo'n 60"C binnen 1 dag. Dit duidt op
een snelle opstart van het composteringsproces. Vervolgens blijft de
teroperatuur in de composthopen ongeveer constant om na het omzetten
(wat de tenperatuurdaling halverwege in de grafieken van bijlage 4
veroorzaakt) langzaam af te nemen tot 30 à 40"C. Hierna wordt de ruwe
compost afgezeefd.
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3.2.2.

De owerkioo van de compost

In bijlage 5 wordt het gewichtspercentage van de zeeffracties gemeten
bij de opwerking van de c:arp:>St in % van de vers aangevoerde hoeveelheid GFT weergegeven. In orrlerstaarrle figuur 'WOrden de gemiddelde gewichtspercentages van het 1e jaar proefneming (11 afzevirgen) weergegeven. De eerste 5 afzevirgen werd de fractie kleiner dan 18 mm ook
nog op 6 mm afgezeefd. Dit resulteerde in een gemiddelde verhoudi.nj van
10 gew.% 6-18 mm en 30 gew.% kleiner dan 6 mm op de vers aangevoerde
hoeveelheid GFT.

ITIIIill
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100 gew%

compostering
broeiverlies
45,9 gew.%

ia

ruwe compost
54,1 gew .%

ze ving

+ 70 mm

6 8 gew%

'J.

stort

18-70

11111

8,2 gew\

J,

- 18

lllll

39,1 gew\

terug in compostering

J,
compost

Figuur 4: Opverking conpost.
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Uit bijlage 5 is af te leiden dat er een verschil van zo'n 10 à 15
gew.% bestaat in broeiverlies van GFT aangevoerd in de winterperiode
(hoog broeiverlies) en van GFT aangevoerd in de overige periodes van
het jaar (laag broeiverlies). Orrler het broeiverlies wordt verstaan het
verlies aan gewicht van het afval tijdens de cc.t!pOSteri.rg ten gevolge
van verdanpi.rg van water en omzetting van organisch materiaal in ex:> :1. en
H2.0. Dit verschil wordt veroorzaakt door verschillen in samenstelling
van het GFT uit de winterperiode en de overige periodes van het jaar.
Het GFI' ingezameld in de niet-winterperiode bestaat voor een groot
gedeelte uit tuinafval waarin relatief veel zarrl aanwezig is. Hierdoor
neemt het broeiverlies in de niet-winterperiode af.
De zeeffractie groter dan 70 mm bevat de grove verontreinigingen die in
het GFT aanwezig zijn alsmede het grove organische materiaal (takkenbossen, struiken, e.d.). [)::x)r het ontbreken van alternatieven wordt
deze fractie momenteel gestort op de RAZOB te Mierlo.
De zeeffractie 18-70 rnrn bevat nog niet gestabiliseerd organisch materiaal (takjes, papier, e.d.) en wat verontreinigingen. Deze fractie
wordt gemengd met vers aangevoerd GFT en opnieuw mee gecomposteerd). De
fractie kleiner dan 18 :rnrn vormt het eindproduct dat na een korte narijping in de open lucht, na een eventuele maling, kan worden afgezet.
3.2.3.

De kwaliteit van de compost

Na iedere afzeving werden van het eindproduct monsters genomen die
werden geanalyseerd. Tot en met 22-3-1988 werden de fracties 0-6 rnrn en
6-18 :rnrn bemonsterd en geanalyseerd. Na deze datum werd enkel nog de
fractie 0-18 :rnrn bemonsterd en geanalyseerd.
In bijlage 6 worden alle afzonderlijke analyseresultaten vermeld.
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Tabel 1 geeft de gemiddelde waarden van 1 jaar orrlerzoek.
t/m 22-3-1988
0-6 nun

d.s.
o.s.
'IOC

PI
Cd

gemiddeld

s.deviatie

gemiddeld s.deviatie n

77,7
18,8
8997
7,7

3,3
6,1
3806
0,2

65,1
41,0
13260
7,5

3,3
7,5
7966
0,2

5
5
5
5

0,53
19
34
4,2
58
119

0,3
6
22
1,9
40
47

5
5
5
5
5
5

Zn

0,54
22
22
3,5
36
105

Stikstof
Fosfaat
Kalium
Calcium
Magnesium
Natrium

8900
4200
6100
17900
3700
3700

Cr
Cu

Ni
Pb

nonnering

6-18 nun

0,3
7
15
2
9
41

15700
5400
10700
29400
4000
6700

1,5
100
50
50
150
250

1
1
1
1
1
1

Toelichting
d. s. = droge stof in % nat gewicht
o.s. = organische stof in % droge stof
Cd (cadmium), Cr (chrcx:Jrn), Cu (koper), Ni (nikkel), Fb (lood), Zn
(zink) en de voedingselementen in ngjkg droge stof.
'IOC is totale wateroplosbare hoeveelheid koolstof in n-gjkg d. s.
PI = zuurgraad van de conpost
n = aantal analyses.
Tabel 1:

Analysegegevens van de Nuenense compost.
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Vervolg Tabel 1.
Na 22-3-1988
0-18 mrn

d.s.
o.s.
'IOC

til
Cd

er
Cl

Ni
Pb

Zn

nonnering vers afval

gemiddeld

s.deviatie

n

gemiddeld

s.deviatie

n

75,7
15,7
9511
7,7

6,7
1,7
4688
0,7

3
4

40,2
54,9
60905
5,98

4,8
10,2
22601
0,29

3
3
3
3

0,1

5
5
5
5
5
5

0,56
27
16
4,9
41
85

4

3
1,8
8
34

4
4

1,5
100
50
50
150
250

Toelichting
d. s. in % nat gewicht
o.s. in % droge stof
overige in rrgjkg droge stof
Tabel 1: Analysegegeven van de Nuenense compost.
Uit de analysegegevens kan geconcludeerd worden dat de corrpost ruimschoots voldoet aan de in de tabel vennelde nonnering voor canpost voor
de pericxie na 1993 afkomstig uit de richtlijn voor de provinciale
afvalstoffenplannen voor de verwijdering van zuiveringsslib.
Ook in vergelijking met andere gescheiden inzamelingsproeven die momenteel in Nederland worden uitgevoerd (Punnerend, West-Friesland, Apeldoorn, Amsterdam, Lieshout, etc.) bevat de Nu.enense corrpost zeer lage
gehalte aan zware metalen.
De voedingswaarde van de corrpost is laag. Cc::lnpost dient men dan ook te
beschouwen als een bodemstructuw:verbeteraar en niet als een meststof.
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Hoofdstuk 4

Resultaten van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek

Een belangrijk onderdeel

van het gescheiden inzamelirqsproject te
Nuenen vonnt het sociaal-wetenschappelijk onderzoek. In dit onderzoek
staan de ervar~en van de deel..nelrerrle huishoudens centraal.
Het totale onderzoek bestaat uit 4 Iretirqen (TO, Tl, T2 en T3) waarvan
de eerste 3 inmiddels zijn beschreven in het rapport 'Gescheiden huisvuilinzamelirq: verslag van een onderzoek onder inwoners van Nuenen'*.
De laatste Ireting (T3) zal plaatsvinden in maart 1989. In dit rapport
wordt volstaan Iret de samenvatting uit het eerder genoenrle rapport over
de resultaten van de eerste drie Iret~en uitgevoerd onder de deelnemers in Nuenen.
4 .1. Samenvatting sociaal-wetenschappelijk onderzoek
Gedurende de laatste decennia is de hoeveelheid afval die geproduceerd
wordt steeds groter en de samenstelling ervan veel complexer van aard
geworden. Dit geldt eveneens voor het afval afkomstig van huishoudens.
Verscheidene argumenten pleiten voor beperking van de jaarlijkse hoeveelheid afval. Het gescheiden inzamelen van het huishoudelijk afval
kan hierbij een rol spelen. Het succes van proeven waar het huisvuil
gescheiden wordt irqezameld is, voor een belangrijk deel, afhankelijk
Va.n de bereidheid tot deelname van de particuliere huishoudens.
Enkele kenmerken van de proefopzet kunnen van belang zijn: de scheidirqsregel, het bewaarsysteem, de verwijderingsprocedure, de verwijdering'sfrequentie en de basis van me:lewerking.
In september 1987 startte de gescheiden inzamelingsproet in Nuenen, in
de wijk Langakkerj'I'omakker. Tijdens de proef, die tot en Iret september
1989 zal gaan duren, werd aan alle huishoudens in de wijk (N=827)
gevraagd het huisvuil te scheiden in een cornp::>Steerbaar gedeelte, een
niet-composteerbaar gedeelte en probleernstoffen.
Gedurende de proef wordt een sociaal-wetenschappelijk orrlerzoek uitgevoerd dat probeert te achterhalen - of de huishoudens in de wijk
LangakkerjTonakk.er van plan zijn hun huisvuil volgens de regels van de
proef te scheiden en welke factoren op deze intenties van invloed zijn;
- of hierin veranderirqen optreden en welke factoren van belang zijn
bij deze veranderingen.
Qn deze vragen te kunnen onderzoeken werd een conceptueel m::x:lel ontwikkeld. Aan de basis hiervan ligt een m::x:lel van Fishbein en Ajzen, gebaseerd op de ''Iheory of Reasoned Action' (1975). Aanpassing en uitbreidirq van het m::x:lel vorrl plaats Iret behulp van de opvattirqen van Verhallen en Pieters (1984) en Bagozzi (1982).
Op drie tijdstippen werd een Ireting uitgevoerd. De eerste Ireting, op
tijstip nul (TO), vond plaats voor aanvang van de proef door middel van
telefonische interviews. Er werden 116 huishoudens benaderd. Bij de
andere twee Iretingen werd gebruik gemaakt van vragenlijsten. Respectievelijk 826 (alle aansluitirqen) en 278 huishoudens ontvingen een
schriftelijke enquête.
Jansen, E.A.P.H. en Sti.mm-01ada, P.M., maart 1988, 190 pp.

15

Bij de telefonische enquête was bijna iedereen, die opgebeld werd,
bereid om mee te werken aan de proef (86,5%). Ook hadden de rreesten
(75%) een positieve houdi.ng- ten aanzien van de proef. Het aantal personen dat dacht het nieuwe systeem lastig te zullen vinden ( 25) , had
daarvoor voornamelijk een drietal redenen. Men verwachtte dat het meer
rroeite zou gaan kosten, dat men ruimte zou verliezen of dat arrleren
niet aan de proef zouden meewerken.
De meeste mensen voooen de proef nuttig (83%); zij voooen het met name
beter voor het milieu en goed voor de recycling van het afval.
In de eerste schriftelijke meting (Tl), enkele weken na aéU1\IëiD3' van de
proef, werden vragen gesteld over de ervaringen van de huishoudens met
de proef. Bijna iedereen, die de vragenlijst tenlggestuurd heeft, is
bereid an mee te (blijven) werken aan de proef (90%). De meerderlleid
heeft een positieve houdirg ten aanzien van de proef. Zij staan ook
positief (88%) tegenover het scheiden van de verschillerrle soorten
afval; met name het scheiden van probleemstoffen vindt men een goede
zaak (95% zegt hier positief tegenover te staan).
Men ziet in het algemeen dat het scheiden van huisvuil voordelen heeft
voor het milieu. De ophaalfrequentie (te laag, met name voor het nietc:ornp::>steerbe gedeelte), de maat van de container (te groot, vindt
iest meer dan de helft) en het sc.hoornnaken van deze container worden
als nadeel ervaren.
Er worden verbanden geveroen tussen intenties en gedrag, attitueles en
intenties en kostenjbaten en attitudes . Systeemkenmerken hangen samen
met kostenjbaten.
Personen, die niet mee zullen blijven werken aan de proef (N=53), zien
mirxier baten in de proef dan mensen die wel meedoen. Ook zijn er een
aantal systeemkenmerken (waarorrler de ophaalfrequentie) die door de
niet-deelnemers in meerdere mate als kosten ervaren worden dan door de
deelnemers.
De tweede schriftelijke meting (T2) vorrl vier maanden na aaJ1\IëiD3' van de
proef plaats. Het blijkt dat er geen significante veranderingen hebben
plaatsgevonden wat betreft de attitude ten aanzien van het zelf scheiden, de intentie om te participeren en het scheidingsgedrag. Wat wel
veranderd is bij de tweede meting is de attitude ten aanzien van het
ophaalsysteem; men ziet in de T2 minder vaak voordelen en vaker nadelen
dan personen bij de eerste schriftelijke meting.
De mensen die aan de proef meewerken op de Tl vinden vaker dat ze meer
rroeten nadenken over het scheiden van het afval dan personen die aan de
proef meedoen op de tweede schriftelijke meting. Dit kan duiden op
gewenning; na verloop van tijd kost het scheiden van afval mirrler
rroeite. Het aantal personen dat niet aan de proef deelneemt op de T2
(N=l7), is het er vaker mee oneens dat de buren het afkeuren dat zij
niet meewerken dan mensen die niet meewerken op de eerste schriftelijke
meting.
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Hoofdstuk 5

De voorlichtingsactiviteiten

In het kader van de proef gescheiden afvalinzameling in de wijk I..arqakkerj'I'anakker speelt de voorlichting een zeer belangrijke, zo niet de
belangrijkste, rol. Bij deze proef wordt door middel van een leerproces
een gedragsverarrlering bij de deelnelrers bewerkstelligd. Dit leren
vinit voor een groot deel plaats via de voorlichting. De voorlichting
zoals die in Nuenen verricht is valt uiteen in twee delen, schriftelijke voorlichting en IIDrrlelinge voorlichting, en richt zich op de
bewoners van de wijk Iangakker/I'Omakker.
Coelgroep

De voorlichting richt zich primair op de bewoners van de wijk I..arqakker/I'Omakker. raarnaast is het meegenomen als, door algemene berichten
in 'Rorrl de Lirrle' en in de pers, een groter milieubewustzijn bij de
overige inwoners van Nuenen wordt bereikt.
Allereerst de IIDrx:lelinge voorlichting. Hieronder vallen:
1.
Voorlichtingsavonden.
2.
Telefonische klachtenlijn.
3.
Open dag.
1.

De voorlichtingsavonden
Voor de wijkbewoners zijn, voorafgaand aan de proef, 3 voorlichtingsavonden georganiseerd. Deze waren redelijk goed bezocht, :per
avond 80 à 90 bezoekers. Tijdens zo'n voorlichtingsavond werd het
gemeentelijk beleid toegelicht door de wethouder van milieuzaken,
het Waste Management PrograJnm:t hield een inleiding en STC vertelde
een en ander over de inzamelrnethodiek. Van de gelegenheid tot het
stellen van vragen werd veelvuldig gebruik gemaakt.

2.

De telefonische klachtenlijn
In alle schriftelijke voorlichtingsmateriaal wordt gewezen op de
mogelijkheid om te bellen voor inlichtingen of klachten. Hierbij
worden de telefoonnummers gegeven van de gemeente Nuenen, STC en
WMP. Klachten en vragen zijn bijna uitsluitend via het telefoonnummer van de gemeente binnengekamen. In totaal is dit nummer tot
april '88 125 keer gebeld. Via dit nummer kan men ook vragen om
een andere maat container.

3.

Open dag

Tijdens de open dag, die begin april georganiseerd is, is erg veel
IIDndelinge informatie verstrekt aan de bezoekers. In totaal hebben
zo'n 500 mensen deze dag bezocht. Het doel van de open dag was om
de deelnemers aan de proef (en andere geïnteresseerden) zoveel
mogelijk achtergrondinfonnatie met betrekking tot de proef te
verstrekken en de gelegenheid te bieden om met de organisatoren
van de proef te praten. Tevens kon men een tastbaar resultaat van
de Nuenense proef, namelijk een zak compost, mee naar huis nemen.
Een belangrijk aspect bij deze IIDndelinge voorlichting is dat er niet

alleen veel informatie is overgedragen vanuit de organisatoren van de
proef maar dat vooral geprobeerd werd om een dialocx;J op gang te brengen
met de deelnemers aan de proef.
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Onder de schriftelijke voorlichting* vallen de volgende onderdelen.
1.
De afvalkrant
2.
Brieven aan de bewoners
3.
Berichten in 'Rond de Lirrle'
4.
Algemene berichten in de pers
5.
De kalender
1.

De afvalkrant
4x per jaar wordt er een afvalkrant uitgegeven. De afvalkrant
wordt gebruikt om algemene informatie aamaarrle de proef en achtergrondinforrnatie te verspreiden. De eerste krant was nog vrij
algemeen van inhoud terwijl de daarop volgende duidelijk meer
informatie over de proef in Nuenen bevatte.

2.

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

3.

Berichten in 'Rond de Linde'
De gemeente Nuenen heeft de mogelijkheid om in het blad 'Rond de
Linde' stukken te plaatsen. Deze stukken, die meestal informatief
en algemeen van aard zijn, worden vaak gebruikt ter ondersteuning
van de brieven. Een verslag van de Open Dag werd bijvoorbeeld niet
per brief gegeven maar door middel van een stukje in 'Rond de
Linde'.

4.

Algemene berichten in de pers
Op de inhoud van deze berichten kan natuurlijk geen invloed worden
uitgeoefend. Wel wordt dit, door van tijd tot tijd bij belangrijke
evenementen persberichten uit te geven, enigszins gestuurd.

5.

De kalender
Bij de aanvang van de proef en aan het begin van het nieuwe jaar
hebben de bewoners een kalender ontvangen waarop alle scheidingsregels en inzameldata staan. De eerste kalender was tevens premium
orrdat hij ook nog als boodschappenlijst te gebruiken was.
Uit kostenoverwegingen en om te streven naar unifomiteit met de
proef in Lieshout is de tweede kalender anders uitgevoerd.

Copieën van het tijdens de proef gebruikte voorlichtingsmateriaal ZlJn
te v.iroen in de eerder verschenen Interimrapportage over de gescheiden
inzamelingsproet te Nuenen en in bijlage 11 van deze rawortage.
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Verdere elementen bij de voorlichtingsactiviteiten
Door wie
De voorlichting wordt uitgevoerd door het Waste Management Progranuna.
Hiertoe wordt steeds, aan de harrl van het draailx:lek, op het juiste
moment tekst aan:Jeleverd aan de voorlichter van de Gemeente Nuenen die
dan voor de verspreiding zorgt. Het kan voorkc.men dat er onverwachte
gebeurtenissen zijn die het noodzakelijk rnaken an tussentijds nog een
brief of arrlere intannatie te verspreiden. Dit wordt dan in samenspraak
met de projectleiding besloten.
De toon
De toon van de infonnatie is in het algemeen positief. Wanneer er goed

nieuws te melden is wordt dit meestal nog een beetje geacx:e.ntueerd en
er wordt duidelijk een appél gedaan op het miliel..lbe'wust.zijn van de
deelnemers. Slechts 1 brief was enigszins negatief van toon ardat er op
een gegeven moment geconstateerd werd dat een aantal bewoners heel erg
slecht meededen aan de proef. Helaas is deze brief bij een aantal
mensen in het verkeerde keelsgat geschoten en zijn er een paar zeer
negatieve reacties op gevolgd.
Er wordt verder naar gestreefd om steeds helemaal eerlijk te zijn in de
infonnatieverstrekking zodat de bewoners ook vertrouwen houden in de
proef en de proefleiding.
Terugkoppeling
Voorlichting zou geen goede voorlichting zijn indien er geen sprake is
van terugkoppeling. Hoe kan men anders weten of de intannatie goed
overkomt en begrepen is. Deze terugkoppeling vindt op een aantal manier
plaats.
Allereerst is er de visuele inspectie van de containers. Wanneer blijkt
dat daarin een aantal stoffen voorkomt die er niet in thuis horen, dan
wordt hierop via de voorlichting weer ingehaakt.
Daarnaast is er de klachtenlijn. Via de telefoontjes die binnenkomen
kan men constateren of er behoefte is aan meer informatie en of de
voorlichting duidelijk of onduidelijk is geweest.
Tijdens de Open Dag heeft ook een zeer duidelijke terugkoppeling
plaatsgevonden. Vooral toen bleek dat een heleboel mensen met dezelfde
problemen zaten.
Ook is er nog het overleg met de wijkbewoners. Deze zijn vertegenwoordigd tijdens de algemene overlegsituaties. Hierdoor kan er snel en
efficiënt worden gereageerd op klachten, wensen, e.d. van de deelneirers
aan de proef.
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Hoofdstuk 6

Proj eetleiding, coördinatie, voortgangscontrole

In het kader van de proefneming te Nuenen is het Waste Management
Programma (~) belast met de composteringswerkzaarnheden, analyses, het

sociaal-wetenschappelijk orrlerzoek, de voorlichtingsactiviteiten en de
rapportering. Hieromtrent is in de voorafgaarrle hoofdstukken gerapporteerd. raarnaast is het WMP ook de projectleiding, de coördinatie en de
voortgangscontrole voor deze inzamelproef opgedragen. Hierover handelt
dit hoofdstuk.
De voorbereidingen zijn in april 1987 van start gegaan met het opstellen van een uitbreide projectbeschrijving en vervolgens een gedetailleerd draaiboek (zie bijlage 9).
Nadat op basis van deze stukken zowel door de opdrachtgever als door de
gemeente accoord was gegaan met de opzet voor de proefneming zijn de
feitelijke uitvoerende werkzaamheden aangevangen :per 1 juni 1987. Vanaf
dat moment is het draaiboek uitgangspunt geworden voor het verloop van
de proef; in bijlage 8 zijn deze gespecificeerd. Naast deze activiteiten die steeds te voren geplarrl en daannee formeel van aard waren is
nog een groot aantal malen met betrokkenen overleg gepleegd omtrent
grote en kleine zaken de proef betreffende. Dit had achtereenvolgens te
maken met de voorlichting, de officiële start, de open dag, de containerreiniging en arrlere relevante onderwerpen . Geconstateerd kan worden
dat het opgestelde draaiboek een goede tijd/actietabel is geweest. Er
hebben zich tijdens het eerste jaar generlei fricties in tijd of activiteit voorgedaan.
De diverse vergaderingen werden doorgaans geïnitieerd, soms voorgezeten
en steeds verslagen door het WMP. Het algemene overleg is een aantal
malen gepresideerd door de Wethouder voor Milieuzaken van de Gemeente
Nuenen. Tijdens deze besprekingen werden de voortgang, de tussentijdse
bevindingen en de gerezen problemen bij de proefneming aan de orde
gesteld. Op deze wijze was een optimale communicatie verzekerd tussen
alle betrokkenen. Het goede samenspel tussen de gemeente (voorlichting
en openbare werken) , de inzamelaar, de Milieudienst Eindhoven en het
WMP is hierbij ook van grote betekenis geweest. Ook de inbrertg' vanuit
de school en vanuit de bewonersvertegenwoordiging zijn voor de specifieke activiteiten belangrijk geweest.
Ten behoeve van de voorlichtingsactiviteiten is tijdens de proef naast
het al eerder gepresenteerde voorlichtingsplan een draaiboek voorlichting opgesteld, teneinde het verloop en de activiteiten voor alle
betrokkenen nog nauwkeuriger vast te leggen. Deze aanvulling heeft goed
gewerkt en l:x:x:x:1 betrokkenen voldoende hol.Nast in de tijd.
Op verzoek van de opdrachtgever is ± 6 maarrlen na aanvang van de feitelijke proefneming een afzonderlijke interimrapportage opgesteld ten
behoeve van eigen gebruik en van internatieverschaffing naar de gemeentelijke besluitvenrende circuits*. Geconstateerd kan worden dat deze in
infornatiet en prublicitair opzicht een positieve uitwerking hebben
gehad. Het betekende tevens dat de jaarlijkse rapportage daannee be:perkter in omvang kon blijven. Naast deze stukken en het verslag van
het sociaal-wetenschappelijk onderzoek zullen op termijn omtrent deze
proefneming te Nuenen ncx:J artikelen verschijnen in de vakpers.
Eerste interimrapportage gescheiden huisvuilinzamelingsproefneming
Gemeente Nuenen, Rcx:>Sinalen, van G.R.E.M., april 1988, 77 pp.
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Hoofdstuk 7

De inzameling

Ter completerin;J van deze rapportage omtrent de proefneming is de
inzamelaar, Cotrans Speciaal Transport b.V. te Detrrne, gevraagd een

technische evaluatie aan te reiken betreffende de inzamelaspecten. Deze
gegevens zijn onderstaam opgenomen.
Het ledigen van de containers geschiedt in de even weken op woensdagochtend. Aanvang werkzaamheden 7. 30 uur. Het werk wordt uitgevoerd door
1 auto met chauffeur en 2 beladers. Opbrengst per inzamelin;J bedraagt
in de winter 6 tot 8 ton en in de zomenraarden {april-oktober) 12 tot
14 ton. Het scheidingsgedrag verloopt redelijk ma.ar is nog voor verbeterin;J vatbaar aangezien er nog steeds stoffen in de container voorkernen die niet voor c::onpost.erin;J geschikt zijn zoals plastics, metalen,
glas. Het probleem van het aankoeken van het vuil in de containers is
onderkend en kan grotendeels worden opgevangen door onder in de container uit voorzorg een krant te deponeren en afval van takken en
struiken niet te hard aan te drukken (deze zetten zich namelijk vast
aan de zijkant van de container). l:Xx)r de milde winter zijn er geen
problemen op:Jetreden met vastgevroren vuil in containers, een probleem
dat in nonnale winters wel kan optreden.
Bij het verwerken van de klachten door de opzichter heeft deze regelma.tig geconstateerd dat de bewoners nog vaak de container buiten zetten
als de auto reeds voorbij is met gevolg dat de container niet meer
wordt geledigd. Hierop kan in de voorlichtin;J worden in;Jespeeld.
In de klachtensfeer komen ook regelmatig reacties voor van bewoners ten
aanzien van het terugplaatsen van de containers na het ledigen. Hierbij
streeft de inzamelaar om het terugplaatsen op een zo efficiënt mogelijke wijze uit te voeren, dat wil zeggen op de juiste plaats. Niettemin is hierbij enige flexibiliteit van de bewoners gewenst.
Van de oorspronkelijk uitgereikte 240 L mini -containers zijn op verzoek
van de bewoners in de loop van de proef 116 exemplaren orrgewisseld voor
120 L containers en kleine emmers. De KCA-box heeft in de proefneming
goed voldaan.
Tot slot een enkele opmerking over de resultaten van de specifieke
klachten- en infonnatielijn die op het Gemeentehuis is in;Jericht.
Hierbij kwamen regelmatig reacties binnen. Deze lagen in 116 gevallen
op het vlak van de containeromvang, in 3 gevallen op die van de reinigin;J en in 1 geval op het niet meer meedoen aan de proef. Verder waren
er gevarieerde reacties in verband met het niet goed ledigen en terugplaatsen van de containers.

21

Hoofdstuk 8

Conclusies en aanbevelingen

Na 1 jaar proefneming kan geconcludeerd worden dat de meeste bewoners
uit de proefwijken enthousiast deelnemen aan de gescheiden inzamelinJ.
Hoewel een alte:rnererrle inzamelinJ problemen voor de deelnemers oplevert blijken deze tot nu toe niet onoverkomelijk te zijn.
De zuiverheid van het in;Jezamelde GFT bleek met name in de winterperiode enigzins af te nemen. Via het voorlichtingsmateriaal en ook via
een persoonlijke benadering van de slecht deelnemende huishoudens werd
hier veel aandacht aan besteed, waarna er een verbetering optrad.
De bereikte afvalreductie in een jaar proefneming bedraagt 50% hetgeen
bijzoooer hoog kan worden genoenrl. De c::orrpJStering van het gescheiden
ingezamelde GFT uit Nuenen verloopt zoooer noemenswaardige prci:>lemen en
levert een campost op van uit.stekerrle kwaliteit.
De KCA-inzarneling mag zoooer meer een groot succes worden genoem::l. De
ingezamelde hoeveelheden KCA per deelnemend huishouden zijn bijzonder
hoog en de in dit project toegepaste inzarnelingsmethodiek is dan ook
een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de voorheen gebruikelijke
brengmethode naar het gemeentelijke depot.
Een veel gehoord probleem tijdens deze proefneming was de overlast die
de mini-containers opleveren als gevolg van het ontbreken van een
afdoende reiniging. In augustus 1988 is ter zake enige malen overleg
gevoerd, hetgeen in oktober tot de eerste machinale containerreiniginJ
heeft geleid. Hoewel er nog enige technische onvolkomenheden optraden
kan het probleem aldus afdoende opgelost worden.
De tot nu toe geconstateerde p:::>Sitieve resultaten hebben er toe geleid
dat de gemeente Nuenen medio 1989 een beslissing zal nemen ontrent een
gefaseerde invoering van de in dit · project uitgevoerde gesc:heiden
afvalinzarnelingsstructuur voor de gehele gemeente. Op grond van deze
gegevens kan hierover p:::>Sitief worden geadviseerd.
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Bijlage 1

Materiaal gebruikt bij de compostering

Bij de campostering van het GFT wordt gebruik gemaakt van de volgerrle
apparatuur en materialen.
Ventilator:
Beluchtingsbuis:

directe aandrijviDg met speciale afdichting, luchtcapaciteit 950 m31 uur bij een statische
druk van 1000 Pa, rrotorvennogen o, 75 kw.
Dichte buis, 190 mm uitwerrlig geribbeld, en geperforeede buis met een beluchting~lakte van
CMV 180,

16,8

cm-;m.

voorzien van tijdklokken, relais, beveiliging e.d.
Temperatuunneter:
Meta digit
l.llchtsnelheidsrneter: Testotenn 4 3 oo
Iaadschop:
cattenpiller (VAM)
Zeefinstallatie:
A.B.N. (VAM)
Weegbrug:
Molenschot & Zn (VAM)
Schakelkast:
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Bijlage 2

Hoeveelheid ingezameld afval
dd

nat
droog
nat
droog
nat
droog
nat
droog
nat
droog
nat
droog
nat
droog
nat
nat
droog
droog
nat
droog
nat
droog
nat
droog
nat
droog
nat
droog
nat
droog
nat
droog
nat
droog
nat
d!'OOg
nat
d!'OOg
nat
droog
nat
droog
nat
droog
nat
droog
nat
droog
nat
droog
nat
droog
nat
droog

30-9
7-10
14-10
21-10
28-10
4- 1 1
1 1- 1 1
1 8- 1 1
25-1 1
2-12
9-12
16-12
23-12
30-12
6-1
13-1
13-1
20-1
27-1
3-2
10-2
17-2
24-2
2-3
9-3
16-3
23 - 3
30-3
6-4
13-4
20-4
27-4
4-5
1 1 -5
18 - 5
25-5
1-6
8-6
15-6
22-6
29-6
6-7
13-7
20 - 7
27-7
3-8
10-8
17-8
24-8
31-8
7-9
14-9
21-9
28-9

1-.g

12140
12360
15490
13640
17320
17020
13500
13180
11230
13160
BOOD
14580
7140
13800
11240
5070
5720
2940
5A30
13460
6860
?

8480
?

7490
?

9230
?

16050
?

20840
?

14420
8500
19820
3860
1 1220
9740
14240
2860
13160
3260
11 870
5280
12460
11800
13000
8540
10800
5640
14180
5240
11 860
5000
25

..... ~'

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Nuenen

jr

1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1988
1988
1988
1q88
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988

Bijlage 3

Inzamelingsgegevens KCA
1e actie 28-10-87

2e actie 21-1-88

111 kg

105 kg

1 kg

10 kg

verfresten

234 kg

320 kg

batterijen

31 kg

95 kg

zuren

15 kg

Okg

fotografiebaden
(ontwikkelaar/fixeer)

32 kg

Okg

diversen

25 kg

45 kg

449 kg

575 kg

130 pers.

145 pers.

oplosmiddelen halogeenvrij
(tinnerjwasbenzinejolie
bestrijdingsmiddelen

Totaal

3e actie 20-4-88

4e actie 27-7-88

195 kg

210 kg

10 kg

10 kg

verfresten

410 kg

375 kg

batterijenjaccus

129 kg

196 kg

0 kg

5kg

foragrafiebaden
(ontwikkelaar/fixeer

20 kg

60 kg

diversen

37 kg

111 kg

801 kg

967 kg

242 pers.

185 pers.

oplosmiddelen halogeenvrij
(tinnerjwasbenzinejolie
bestrijdingsmiddelen

zuren

Totaal
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Bijlage 4

Temperatuurverloop en beluchtingshoeveelheid tijdens de
compostering
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Bijlage 5

0

Zeeffracties van de compost in % van de verse GFT-aanvoer
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Bijlage 6

Analyseresultaten van de Nuenense cx::xrpost

ZWARE MEI'AI.EN NUENEN 1987/1988

fractie

0-6mm

0-6mm

0-6mm

0-6mm

0-6mm

datum
aanvoer

24-11

22-12

19-1

24-2

22-3

week

40+42

44+46

48+50

52+1+2

4+6

d.s.
o.s.

79
13.1
6593
7.9

81.4
12.9
4958
7.56

79.2
18.7
7673
7.65

76.3
22.7
12990
7.51

72.7
26.8
13073
7.84

'IOC
pH

ai
Cr
CU

Ni
Fb

Zn

0.2
23
20
2.9
31
123

0.74
14
9
1.6
30
64

0.25
17
14
2.2
30
66

0.64
24
21
4.3
49
112

d.s = droge stof (% na.t gewicht)
o.s. =organische stof (%d.s.)
'IOC = totaal wateroplosbaar koolstof (rrgC/kg d. s)
zware metalen in ngjkg d.s.
ai cadmium
Cr Orroorn
CU Koper

Ni Nikkel
Fb I..ocxl

Zn Zink

40

0.88
31
48
6.5
42
160

ZWARE METAlEN NUENEN 1987/1988

fractie

6-18mm

6-18mm

6-18mm

6-18mm

6-18mm

daturn

24-11

22-12

19-1

24-2

22-3

week

40+42

44+46

48+50

52+1+2

4+6

d.s.
o.s.

60.8
31
12817
7.51

65.6
36.7
3728
7.28

65.1
40.4
7290
7.42

64.4
48.6
21375
7.38

0.25
21
20
3.3
50
135

0.65
14
40
3.2
38
82

0.1
14
16
2.6
28
77

aanvoer

'IOC
pH

Cd
Cr
CU

Ni
Ib

Zn

d.s
o.s.

0.79
20
24
4.5
46
110

= droge stof
= organische

70
48.1
21090
7.74

0.88
28
71
7.4
129
191

(% nat gewicht)
stof (%d.s.)
'IOC = totaal wateroplosbaar koolstof (rrgCjkg d.s.)
zware netalen in rrgjkg d.s.
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ZWARE METAlEN NUENEN 1988

0-18mm

0-18mm

0-18mm

fractie

0-18mm

datlnn

1-6

28-6

26-7

23-8

20-9

aanvoer
week

14+16

18+20

22+24

26+28

30+32

83.1
14
4088
7.36

74.1
15
15138
7.98

69.9
15.8
7853
8.48

0.5
24
15
3.8
41.2
78

0.57
31
18
7.6
37.1
88

d.s.
o.s.
'IOC

pH

Cd
Cr
CU

Ni
Pb

Zn

?
17.9
10965
6.81

0.55
30
21
3.8
34
82

0-18mm

0.52
23
12
3.5
38.7
41

0.68
28
16
5.9
55.7
137

d.s = droge stof (% nat gewicht)
o.s. =organische stof (%d.s.)
'IOC = totaal wateroplosbaar koolstof (rrgCjkg d.s.)
zware metalen in ngjkg d. s.
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Bijlage 6
Analyse vers GFT
datum

d.s
o.s
'IOC
pH

9-12-'87

24-2'88
45,7
43,7
55898
5,86

36,5
63,8
41228
5,77

d. s = droge stof in % nat gewicht
o.s = organische stof in % d.s.
'IOC = totaal wateroplosbaar koolstof (rrg Cjkg d. s. )
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23-3-'88
38,5
57,2
85590
6,31

Bijlage 7

Compostering van vooraf genalen GFT

De aangevoerde hoeveelheid GFT uit week 12 (1988), 9230 kg, werd voor
het corrposterin;Jsproces genalen met een klepelmolen tot een grootte
kleiner dan 70 mm en vervolgens analoog aan de beschrijving in paragraaf 2 • 2 gecorrposteerd.
Orrlerstaarrle figuur geeft het tenperatuurverloop en de beluchtingshoevelheid van het composterende afval. Van dag 17 tot dag 30 werd het
afval niet belucht vanwege capaciteitsproblemen met de ventilatoren.
De compostering verliep zonder problemen, en er ontstond geen percolatiewater, wat aanvankelijk de verwachtin;J was.
Na afloop van het composterin;Jsproces werd de conpost gezeefd op 18 mm.
Orrlerstaarrle tabel venneld de gemeten percentages waarbij de vers aangevoerde hoeveelheid GFT 100% is.
broeiverlies
gew % 18-70 mm
gew % < 18 lTOll

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

Het broeiverlies tijdens de composterin;J was hoog ten opzichte van de
composterin;J zonder voorafgaarrle verkleinin;J. Dit wordt veroorzaakt
door het grotere oppervlakte van het afval ontstaan door de malin;J
vooraf. Een bijkomend voordeel was het ontbreken van een fractie groter
dan 70 lTOll die nonnaal naar de stortplaats wordt afgevoerd.
Orrlerstaarrle tabel geeft de gehalten aan zware metalen in de fractie
kleiner dan 18 lTOll van het eindprodukt.
Deze voldoen ruimschoots aan de nonnerin;J voor de periode na 1993.
Het enige nadeel van deze corrposterin;Jsmethode bleek de visuele zuiverheid van de compost te zijn. De in het afval aanwezige verontreinigingen waren meegenalen en venninderden de optische kwaliteit van de
compost aanzienlijk. Deze genalen verontreinigin;Jen bleken echter geen
invloed te hebben op het gehalte aan zware metalen in deze~
Indien de zuiverheid van het in;Jezamelde GFT erg hoog is verdient het
dan ook zeker aanbevelin;J om ergens in het proces een maalstap in te
voeren.
Dit zou voor aanvang van de composterin;J kunnen gebeuren, maar in
aanmerking komt ook malin;J van de zeeffractie groter dan 70 ITOll. Deze
genalen fractie zou dan vervolgens opnieuw meegecorrposteerd kunnen
worden.
l):)or invoering van een maalstap kan het grove organische materiaal
(takkenbossen, struiken e.d.) ook tot ~ verwerkt worden zodat er
geen retourstroom van dit materiaal naar de stortplaats meer nodig is.
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Vervolg Bijlage 7

TEMP/LUCHTH COMPOSTERING
NUENEN WEEK 12(88,GEMALEN)
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Vervolg Bijlage 7

ZWARE MEI1>J:.m NUENEN (AANVOER GEMAIDn.
week 12

fractie
d.s.
a.s.
'IOC
pH

Cd
Cr
CU

Ni
Pb

Zn

GEMALEN!!

-18mm

29-4

-18mm

-18mm

?
?
?
?

72.7
34.6
11985
7.56

72.6
33.4
11175
8.06

0.97
24
34
5.1
48
136

0.73
21
53
4.9
28
93

0.73
22
28
4.8
31
105

vers(12)

38.5
57.2
85590
6.31

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

d.s = droge stof (% nat gewicht)
a.s. =organische stof (%d.s.)
'IOC = totaal wateroplosbaar koolstof (rrgC/kg d.s.)
zware metalen in ngjkg d.s.
n.g. = niet geanalyseerd.
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Bijlage 8

Verslag van de werkzaamheden

Inleiding
De eerste initiatieven voor het starten van de gescheiden huisvuilinzamelin;Jsproef te Nuenen dateren uit het voorjaar van 1987. Na een
aantal vergaderin;Jen waart>ij orrler arrlere betrokken waren de gemeente
Nuenen, Speciaal Transport Cotrans, RAZOB, en het Waste Management
Programma, werd besloten dat de eerste GFT inzamelin;J op 30 september
1987 zou plaatsvinden.
De tussentijd werd gebruikt voor de organisatie van de proef. Er ITOeSten ontheffin;Jen worden aangevraagd voor bijvoorbeeld de wekelijkse
inzamelverplichtin;J en voor het verplicht storten van het afval op de
regionale stortplaats RAZOB. Verder ITOeSten de canpost.erin;Jsfaciliteiten gerealiseerd worden en diende het voorlichtirgsrnateriaal, bestercrl
voor de deelnemers, ontworpen en gedrukt te worden. Er werd gewerkt
met een draaiboek waarin de uit te voeren activiteiten op de daart>ij
behorende dattnn beschreven worden.
onderstaam wordt een chronologisch overzicht gegeven van de belangrijkste activiteiten die voor en tijdens de proef werden uitgevoerd.
In het chronologisch overzicht worden alleen de overlegsituaties met
alle betrokkenen venneld (Algemeen overleg) . Bij deze vergaderingen
zijn vertegenwoordigers aanwezig van de gemeente Nuenen, Speciaal
Transport Catrans, het Waste Management Programma, de milieudienst
Eindhoven, de wijkverenigingen waar de proef wordt uitgevoerd, en van
de basisschool die stimuleert door middel van !esp~' s aan de
schoolkinderen.
Uiteraard zijn er nog talrijke andere overlegsituaties geweest waarin
meer specifieke zaken werden besproken of georganiseerd. Deze overlegsituaties zijn niet in het chronologisch overzicht opgenomen.
Chronologisch overzicht van de activiteiten
04-08-1987
1e algemeen overleg
01/04-09-1987
TO meting sociaal-wetenschappelijk onderzoek
07-09-1987
2e algemeen overleg
07/08/10-9-1987
voorlichtingsavonden voor de deelnemers
17-09-1987
officiële opening proef door milieugedeputeerde
Welsehen
17/22-09-1987
- uitreiking containers
- gereedmaken composteringsplaats
- bezoek deelnemers door huisvuilconsulenten
30-09-1987
- le inzameling GFT
- start compostering
28-10-1987
- 1e KCA-inzarneling
02-11-1987
- 3e algemeen overleg
09/13-11-1987
- Tl meting sociaal-wetenschappelijk orrlerzoek
24-11-1987
- 1e afzeving compost
- roc>nstemarne compost voor kwaliteitsbepaling
22-12-1987
- 2e afzeving compost
- roc>nsternarne
04-01-1988
- 4e algemeen overleg
18/22-01-1988
- T2 meting sociaal-wetenschappelijk orrlerzoek
19-01-1988
- 3e afzeving compost
- roc>nstemarne
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21-01-1988
24-02-1988

- 2e KCA-inzameling
- 4e afzeving conpost

22-03-1988

- monstername
- 5e afzeving conpost
- monstername

11/15-04-1988
16-04-1988
20-04-1988
29-04-1988
31-05-1988
01-06-1988

-voorbereiding open dag
- open dag voor de deelnemers aan de proef
- c:x:rrpostuitreiking aan de deelnemers
- Je KCA-inzameling
- 6e afzevln3' c:orrpost (aanvoer gemalen)
- monstername
- 5e algemeen overleg

- 7e afzevin3'

COIT'pOSt

- monstername

28-06-1988

- Se afzevin3' compost

26-07-1988

- 9e afzevin3' conpost

27-07-1988
23-08-1988

- 4e KCA-inzamelin3'
- 10e afzeving conpost

- monstername
- monstername

- monstername

20-09-1988

- lle afzeving compost

22-09-1988

- monstername
- 6e algemeen overleg
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Bijlage 9

lNIEWLJK~

Allgl.Lgt::us 1987.
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vooooord
In dit draaiboek \o.Qrdt het verloep beschreven van de experimentele gescheiden huisvuilinzameling in de Gemeente Nuenen.
Naast het verloop in de tijd wordt tevens aangegeven welke activiteiten specifiek door
welke betrokken instantie moeten worden uitgevoerd en op welke wijze dat zal geschieden.
Dit draaiboek is tot stand gekanen in overleg tussen de ui tv~ren:len van deze proefneming 1 S.T. C. te De u me 1 de Gemeente Nuenen en het Waste Managerrent Prog ramrra van de
Katholieke UniversitPit Brabant en de Technische Universiteit Eindhoven.
Een draaiboek is geen strak keurslijf doch booogt de acti vi tei ten in een planmatig
verlopend gesystematiseerd schema te plaaLsen. Bijstellingen in de loop der tijd zijn
altijd m::>gelijk en hebben dan dc:xxwerking in het in .:it draaib<:.ck neergelegje plan van
aanpak. Dit geldt te meer an::lat de duur '.'iill de prcef gesteld is op twee jaar start 30
septeniber 1987.
1

Moge dit draaiboek een bruikbaar handvat en een nuttige reminder blijken te zijn en
als zodanig een goed controle-instrument voor een geslaagde proefneming.
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Fase 0: duur juli - augustus 1987 (......eken 28-36)
In deze fase worden alle voorbereidingen getroffen an per 1 september de bevolking
direct voor te bereiden, c.q. te bewerken voor actieve en gerrotiveerde deelnarre aan de
proef.
Tijd Actie
Instantie Contr
datum

0.1. Voorlichtingsplan*
......eek
- p~ an afronden in overleg
- w1lieubeleidsinformatie Gemeente Nuenen
ter verwerking in de campagne

0.2. -selectie (,ntwerpbureau (10-7-1987)

29
29
29

(offert.::;-aww raag eind juni)

plan maken
plan
aanleveren

;.,:lP

4/8

G<~ente

Nuenen

keuze
offerte

WMP

STC

10/7

0.3.

-

start ontwerpactiviteiten
( stickel-s, slogans, posters, krant,
bulletin e.d.)

30

ont......erp
tekeningen

adviesbureau

10/7

0.4.

-

start tekstschrijven
* krant
* brieven

30

schrijven
teksten

WMP

31/7

32

opstellen
vragenlijsten

32

keuze

0.5. - start voorbereiding sociaal-wetenschappelijk onderzoek

0.6.

-

keuze ontwerpen en lay-out
presentatie

31/7

WMP/SK

10/8

adviesrureau

32

- teksten gereed

32

0. 7. Overleg alle betrOkkenen**
(zie 0 .10) (zie l.l) (zie 1.6)
(4-8-1987, 9.00 uur te Nuenen)

1f.MP

overleg

Gemeente

14/8
4/8

STC

WMP

beYoC>ners
school

32

0.8. Productie promotie-materiaal
(afspraken sprekers e.d. in juli)

--------------*

**

opdracht
afspraak

adviesbureau

14/8

In bijlage.
Dan beslissen antrent extra aandacht in de premotie-activiteiten voor glas containerinzameling, papier, textiel.
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0.9. Operationele afspraken t.a.v. inbreng
Gemeente Nuenen met betrekking tot:
* verzending brieven, uitnodigingen
e.d. (zie l.l)
* locale TV-presentatie

*

32

afspraken

Gemeente
Nuenen

4/8

WMP

L.O.N.

7-8
10/ 9

informatie-avond

* fotowand Altvater

vertalen

S'I':

* plaats:

voorbé:ceiden
catering
oprui.Jren

STC
S<..:hool

af:?praken
regelingen

Gerne<."!'lte
Nuenen

* info in Rond de Linde
De Nieuwe Linde

0.10 Vootbereid1ng proef in de media
* teksten gereed/persberichten
* sprekers/officials beschikbaar
(afspraken ad 0.7)
In het teken van algemenere aandacht
voor het mi 1 ieu, ingepast in gerreentelijk milieuplan (in G.R. eind aug.)

35/
36

0 .11 Voorbereiding proef op scholen
(voorbereiden via gemeente week 28)

37

0 . 12 TO-met ingen
Sociaal wetenschappelijk onderzoek

36

14/ 8

WMP
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school
vragenlijsten/
enquêteren

~~

7/9

Waste Management
Ondl!r70Ak en ndvi~Arinu op hnt Qf!biAd vnn nfvnl- en mllleuhflheer door de KUB en dfl TUE

Fase l: Duur september (weken 36-39)
In deze fase wordt de bevolking van de wijk geheel direct en via de media ge!nformeerd
omtrent de proefneming, wordt materiaal verspreid, een informatie-avorrl georganiseerd
en worden de containers aangeleverd.

l . l . Voorlichtingsavonden (afspr.::.ken ad 0.7)

* zaal
* informatie-stand
* infumateriaal

Tijd

Actie

Instantie

week

organisatie
info matie

WMP

37

STC

* informatie via pers (ad 0.9)

* ui tncd.igingen l:>ewoners, pers
(in week 35) (afspraak ad 0.9)

* bericht in wijkkrant
37

overleg

Gemeente
Nuenen
v.ir-1P

src
Bev.oners
School
1 .3. Start directe campagne

38

* persoonliJke brief van B&W
* bezoek bewoners door hui~vuilcansu
lent SI'C/Gemeente
(eventueel studenten)
* verspreiding
huisvuilkrant, stickers, buttons,
posters, blijvend memo
* lesmateriaal op scholen
* info via pers en 'IV
(via verzending persberichten)

*

info
toezending
bezoek
bev.oners
actie
sCholen
info

STC

WMP

WMP

Gemeente
Leerkrach
ten
L.O.N.

Offici~le uitreiking le containers
door Gedeputeerde Welsehen
(organisatie en idee ad 1.2.)
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4/8

Gemeente
Nuenen

* sprekers
* AV-materiaal

1.2. Finale Check proefneming (ad 0.7)
(7-9-1987, 19.00 uur, Nuenen)

Contr
datum

14/8
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1.4. Voortgezette promotiecampagne

39

* artikelen in de pers

* brief B&W

info
materiaal
leveren
plaatsen

* telefonische infolijn

Gemeente
Nuenen
Adviesbureau
Gemeente
Nuenen
WMP

l .5. Levf' r ing containers 240L + boxen

38

verspreiding

S'TC

1.6. StOl t.plaats ger<.>e d maken voor depot

39

inrichting

S'TC
WMP

natte en droge fracties
(afspraken ad 0.7)
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Fase 2: Duur september 1987 -oktober 1987
(weken 39 - 45)
In deze fase gaat de feitelijke scheidingsproet van start, waarbij in aanvang nognaals
aandacht gevraagd wordt voor de juiste teepassing van de scheidingsregel. Tevens neemt
het inspecteren van de gescheiden fracties zomede de campostering een aanvang.
Tijd
2.1. Start proefneming: 30 september 1987
* verspreiding laatste info
* follow-up in de pers/TV
* follaw'-up bezoek door huisvuileensulent
* inspecteren, wegen en monstername
der inJeza.rrelde fracties en feedback van informatie aan het prorrotie-

40

Instantie

bezorging
info

Gemeente
Nuenen
STC

Wl'lP
40

team

2.2. Vervolg proefneming
* educatie-programma scholen

Actie

COTpJsteringsprcef
uitvoering
volgens
specificatie
info terugkoppelen

Gemeente
Nuenen
scholen

41

* info via wijkkrant.J pers en

WMP

*
*

WfvlP

'IV eerste
indrukken van de ingezamelde fracties
inspectie der containers
voorbereiding oorrposter ingsproef
2 monsters per 2 weken gedurende de
eerste 5 weken

WMP

monstername

WMP

2.3. Stimulerende brief B&W

42

verzemen

Gemeente
Nuenen

2.4. Tl-rretingen
sociaal-wetenschappelijk onderzoek

43

enquêteren

WMP
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2.5: Overleg omtrent verloop proef
* besluiten t.a.v. bijstelling proef
op grond van manstergegevens
* besluiten t.a.v. algemene en/of
specifieke info-verstrekking
* besluiten t.a.v. verdere publiciteit/
prarotie
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45

overleg

Gemeente
Nuenen
S'K:
WMP
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Fase 3: Duur november 1987 -december 1987
(weken 46 - 53)
In deze fase gaat de proef door, eventueel op onderdelen bijgesteld, en komen op het
ein:le de eerste o:>mposteringsresultaten beschikbaar. In deze fase v.ordt definitief
besloten on~rent de verdere uitvoering van de proef.
Tijd

Actie

Instantie

3.1. Vervolg pUbliciteit
* lo.--.:ale pers en 'IV
* direct mail bewoners

45

verspreiding

Gemeente
Nuenen

3.2. Start feitelijk ca-.-posteringsproces

45

inrichting

STC
WMP

3 .3. Maandelijkse rronstername en rapfûrtage

49

nunsters
nemen

WMP

3.4.

53

nunsters
nemen

WMP

l

overleg

Gemeente
Nuenen

~nandelijkse

monstername en rapportage

1988
3.5. Overleg verloop proef
* t.a.v. eerste enquêteresultaten
(gereed week 51 )
* t.a.v. camposteringsresultaten
(gereed week l)
*besluiten t.a.v. bijstelling proef
op grood van cnderzoeksgegevens
* besluit tot algemene en/of specifieke info-verstrekking
* besluiten t.a.v. verdere promotie/
publiciteit
* besluiten t.a.v. draaiboek 1988
inclusief overleg- en sturingsmomenten
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Fasen 4 e.v. 1988
Te betrekken eler.1enten
4 .1 . Overleg per kwartaal
4.2. Rapportage data onderzoek-activiteiten
4. 3. \'Jeken voor n-on stername
4.4. T2-metingen socinal-wetenschappelijk

onder~k

in maart/april

4.5. Pllblicitaire en prarotionele reminders rond seizoenwisselingen en feestdagen
4 . 6 . Uitbreiding met .m::bleans tof fen
4.7. Draaiboek 1989

PG/~K/1987-06-23.

Herzien 1987-08-11.
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IEMIIDEK VOClR DE

lN DE GEMEENIE NUENEN

1988

Januari 1988.
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1988

In deze fase wordt de proef voortgezet in alle opzichten.

Tijd

Actie

1

vergade- alle
rin;J

monste!name

3

overleg

WMP

Vastelling rapportage-

3

overleg

WMP

3

inzamelin;J

Gemeente

week
4.0 OVerleg over verloop
van de proef
Bespreking
- orx:lerzoekresultaten
- composterin;Jsresultaten
- inzamelin;J
Besluitvorming
- voortzettin;Jjbijstelling
proef
- promotie, publiciteit,
voorlichtin;J
- draaiboek 1988
overleg- en sturingsmomenten
- voorlichtin;Jsplan
(bijlage)
4.1

4.2

Instantie

Contr.

----------------4/1

Vaststellin;J schema

datum:

- soc. wet. onderzoek
- verloop proef
- c:orr;:x:sterin;Jsproeven
4.3

KCA-inzameling

SIC

Milieudienst
Eindhoven
4.4

4.5

Vaststelling daturn
(mrt.japril)
T-2 metingen
soc. wet. onderzoek

4

OVerleg over onderzoek
droge fractie

4

overleg

WMP

Vakgroep KUB

overleg

SIC

WMP
Razob
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4.6 Vooroverleg open dagen

fm

dA TUE

Week

Actie

Instantie

Contr.

8

overleg

STC
WMP

29/2

School
Gemeente
4.7

Vervolgoverleg open
dagen

10

overleg

7/3

STC
WMP

School
Gemeente
4.8

Open dagen:

4.9

4.10

KCA-inzameling

Voo~soverleg

4.11 KCA-inzameling

4.12

12

presentatie orrlerzoek
presentatie carepost
presentatie info
jeugd en volwassenen

Voo~soverleg

4 .14

Voo~soverleg

Besluitvorming t.a.v.:
- proef 1989 (voortzetting/bijstelling
- draaiboek 1989
- voorlichtingsplan 1989
- data voor overleg 1989

23/3
26/3

WMP
STC

Razob

inzame-

STC

ling

Gemeente
Milieudienst
Eirrlhoven

20

vergadering

alle

16/5

30

inzameling

STC

27/7

16

37

vergadering

42

inzameling

(evaluatie 1 jaar proef)
4.13 KCA-inzameling

presentatie

48

vergadering

Bijlage: 1.
PGfMK/1988-01-15.
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20/4

Gemeente
Milieudienst
Ei.rrlhoven
alle

12/9

STC

19/10

Gemeente
Milieudienst
Eirrlhoven
alle

28/11
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Draairoek Voorlic::hti.m Nuenen 1988
Actie:

WMP 1 Gemeente 1 S'ff: 1 ontwerpers.

Inhoud

wk 1

Brief 1 + kalender
kalender

overhardig.i.n;J

wk 2

Krantenbericht 1

Rom

de Li.n:ie

i.v.m. K.C.A.
wk 2/3
14-15 of 16 jan.

Brief 2

Aankorrlig.i.n;J inzameling K.C.A.
(21 jan. inzamel.ing
K.C.A.)
Stand van zaken

+ over eerste
vragenlijst

eind wk 6

Teksten klaar voor
Afvalkrant 2

wk 11

Persbericht

Open dag

wk 11

Krantenbericht 2

Open dag

wk 11

Brief 3

Uitnodig.i.n;J open dag

wk 12
(woe. 23 en 26 mrt)

uitreiking

wk 12

Afvalkrant 2

wk 15

Brief 4

Aankorrlig.i.n;J inzameling K. c.A.
(20 april inzameling

Krantenbericht 3

Stand van zaken

Open dag en cornp::>st-

K.C.A.)
wk 18
wk 20

Teksten klaar voor
Afvalkrant 3

wk 26

Krantenbericht 4

wk 27

Afvalkrant 3

Stand van zaken
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wk 29

Aankorrliging inzame

Brief 5

ling K.C.A.
(27 juli inzameling
K.C.A.)

stam van zaken

wk 35

Krantenbericht 5

wk 35

Teksten klaar voor
Afvalkrant 4

wk 40

Afvalkrant 4

wk 41

Brief 6

Aankorrliging inzameling K.C.A.
(19 okt. inzameling

wk 44

Krantenbericht 6

stam van zaken

wk 50

Brief 7 + kalender 1989

OVerharrli.ging kalender

K.C.A.)
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Voorstel data voor overleg
rnaan::lag 29 februari i. v .rn. open dag.
rnaan::lag 7 rnaart i.v. rn. open dag
rnaan::lag 6 juni algemeen overleg
rnaan::lag 12 september algemeen overleg
rnaan::lag 28 november algemeen overleg
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GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWEITEN
P::;s;acres
::oostous i 0 .000
:5670 GA NGenen

AAN

Telefoon 040 -832500
Telex 59360

Uw brief/kenmerk:

de bewoners van de wijk

LANGAKKER-TOMAKKER

Ons kenmerk:

Nuenen.

7 oktober 1988.

Onderwerp:

Geachte bewoner,
Enige tijd geleden heeft U van ons een brief ontvangen in verband met het
reinigen van de containers voor het organische afval en vooral over gerezen problemen met een firma De Hoop. In die brief beloofden wij U zo
spoedig mogelijk de zaak te zullen onderzoeken en hoe dan ook een oplossing te vinden voor het container-schoonmaakprobleem.
Inmiddels kan 'dOrder. gemeld dàt genoemGe firma r"109 stE:eds niet ctar1 de
met menige bewoner aangegane Vcr·plichtingen heeft voldaan. Daarom ZlJn,
in overleg met de inzamelaar in onze gemeente, Speciaal Transport Cotrans,
verschillende mogelijkheden bekeken. Hierbij is in overleg met de proefleiding besloten om voorlopig, bij wijze van proef, gebruik te gaan maken
van de diensten van een op dit gebied gespecialiseerd schoonmaakbedrijf
uit Etten-Leur.
Deze firma zal de containers voor het organisch afval 4x per jaar gaan
reinigen. Dat zal gebeuren met behulp van een wagen die achter de vuilnisophaalwagen aan rijdt. De eerste reiniging zal plaatsvinden op woensdag 2 november a.s. U wordt dan ook verzocht op de ze dag de container
aan de straat te laten staan totdat de schoonmaakwagen langs geweest i s .
Gedurende de winterperiode zullen de containers niet gereinigd worden.
Vanaf het voorjaar zullen de containers dan weer één keer per twee maanden
gereinigd worden, te beginnen in maart.
Na in totaal dus vijf reinigingen zal, in het najaar van 1989, bekeken
worden of deze methode van reinigen bevredigend is, en of daarmee kan
worden doorgegaan. Dit is uiteraard ook afhankelijk van onder andere
Uw mening. In dat verband zal binnenkort, na een eerste renigingsbeurt,
een onderzoekje worden uitgevoerd om dit te weten te komen.
Deze schoonmaakservice wordt Ugedurende de nu lopende proef geheel gratis
aangeboden. Speciaal Transport Catrans draagt hiervan de kosten.

BtJiagen:

I PZ/ RK/mg
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Bezoekadres: Jan van Schijnveltlaan 2
Postgironr 10.7 4 .156

- 2-

-2Wij hopen dat we hiermee een oplossing hebben gevonden voor het containerschoonmaakprobleem en dat deze zal bijdragen aan een nog s~ccesvoller verloop van de proefneming met gescheiden huisvuilinzameling ~an tot nu toe
het geval is geweest.
,
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Hoogachténd Yl
Burgemeester en wethouders! v n Nuenen c.a. ,
De burgemeest7
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vJn p r 11 b Leemstoffen in Je wijk
Lang akker-Tomakker op wo ensdag 19 ok t ob e r 1988

l)phdl0!l

le locatie
2e 1ccé:ltie

[;9 . (][)

- 0'l.2) uur

U9.30

-

3e l oc atie
locatie

10 .00 - 10.25 uur
10.30 - 10.55 uur

hoek Tomakker - Urnenveld
hoek Tomakker - Bij de Toren
ho ek de Doorn - Vos seveld
ingang school Je Nieuwe Linde (Vrouwkensa kker )

Se locatie

11.00 - 11.2 5 uur

hoek E. Vo<Jelslaan- J.Daemshof

6e locatie

11.30

7e locatie

4e

09 .55 uur

11. 55 uur

Einde Vrouwe Caecilialaan

13.00

-

13.25 uur

hoek F.Claralaan- Stephan HaneiJiinkellaan

Be locatie

13.30

-

13.55 uur

hoek Stephan Hane winkellaan - Jonker Florislaan

9e locatie

l4.0C - 14.25 uur
14.30 - 15.00 uur

lOelocatie

-

hoek Jonker Florislaan
hoek St.Annagildelaan

-

St.Annagildelaan
Schutterijakker

locatie-plaats auto I: zie ommezijde

AUTO 11

le locatie

09.00 - 09.25 uur

hoek Oasterklamp

- Het Smeelke

2e locatie

09.30 - 09.55 uur

hoek De Eilanden

- De Vlos

3e locatie

10.00 - 10.25 uur

hoek De Breembos

- Heytvelden

4e locatie

10.30

10.55 uur

hoek Z\J/anenstuck

- De Vlos

,.~oüC<:H' le
.

ll.LJO

11.25 uur

hoek Dosterklamp

C-

~c:

-

Z\J/anenstuck

6e locatie

11.30 - 11.55 uur

hoek Tomakker

- De Beethof

7e locatie

13.00 - 13.25 uur

hoek Tomakker

Be locatie

13.30 - 13.55 uur

hoek Tomakker

- De Vlos
- Hoge Tom

9e locatie

14.00 --14.25 uur

De Doorn

)n~locatie

14.30 - 15.00 uur

hoek Tomakker

_ ..docatie

18.00 - 20.00 uur

Parkeerplaats Vrouwkensakker
(school "De Nieuwe Linde")

- Vosseveld

Locatieplaats auto 11: zie ommezijde
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GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWEITEN
Postadres:
Postbus 10.000
5670 GA Nuenen

De bewoners van de wijk
Langakker/Tomakker.

Telefoon 040-832500
Telex 59360

Uw brief/kenmerk:

Ons kenmerk:

Nuenen,

9 SEP. 1988

Onderwerp:

Reiniging
containers.
Geachte bewoner,
In de maanden juni/juli 1988 bent U mogelijk benaderd door
firma De Hoop
uit Rijen in verband met een aanbod voor het reinigen van de containers voor
het organisch afval .. Ons is bekend dat meerderen van U hiervoor een contract
hebhen afaesloten met aenoemde ondernemina. Wii hebben U toen terstond in onze
brief van-1 juli 1988 gemeld dat het hier-handelde om een particulier initiatief, waarvoor de gemeente ~eet verantwoording draagt, en dat wij bezig waren
om voor de proefwijk een struc urele oplossing voor het container-schoonmaakprobleem te zoeken.
Inmiddels hebben ons signalen bereikt, vanuit meerdere gemeenten, dat de
firma De Hoop weliswaar contracten sluit en gelden int doch niet, of nog niet,
aan de daar tegenover staande schoonmaakverplichtingen voldoet casu quo kan
voldoen.
Om hierover meer steekhoudende informatie te verzamelen is deze week een onderzoek gestart. Over de uitkomsten hopen wij U zo spoedig mogelijk op de hoogte
te stellen. Wij menen hiermee, hoewel het gaat om door bewoners zelf aangegane
privaatrechtelijke afspraken met een bedrijf, in Uw belang te handelen.
Los van de mogelijke consequenties van het onderzoek blijft staan de wens respectievelijk de noodzaak om een oplossing te vinden voor het container-schoonmaakprobleem. In nauw overleg met de inzamelaar in onze gemeente, Catrans
Speciaal Transport te Deurne, wordt hieraan voortvarend gewerkt via diverse
alternatieven.
Zodra een uitvoerbare oplossing daar is, en dat zal spoedig het geval kunnen
zijn, zullen wij U ook daaromtrent berichten.
Wij spreken de hoop en de verwachting uit U met het vorenstaande afdoende te
hebben geïnformeerd en dat de proefneming met gescheiden huisvuilinzameli g
in Uw wijk even succesvol blijft verlopen als tot nu toe het geval is gewest .

.I\

I

Bijlagen:

IZ/RK/vd'
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GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWEITEN
Postadres
Postbus 10.000
5670 GA Nuenen

De bewoners van Langakker/
Tomakker.

Telefoon 040-832500
Telex 59360

Uw brief/kenmerk

Ons kenmerk:

Nuenen,

2 2 JU Ll 1988

Onderwerp :

Geachte heer/mevrouw,

./

Op 27 juli a.s. zal er weer een K.C.A.-inzameling plaatsvinden. Op deze dag
kunt U de binnenemmer van de K.C.A.-box door de inzamelaar leeg laten maken.
De auto zal volgens bijgevoegd schema door de wijk rijden en op vaste plaatsen = 20 minuten stoppen. Voor degenen die overdag niet in de gelegenheid
zijn om het K.C.A . in te leveren zal de auto nog van 18.00 uur tot 20.00 bij
de school "De Nieuwe Linde" staan.
Wat kunt U allemaal in deze box kwijt? Dit staat precies beschreven in de
kleine folder chemisch afval die U al ontvangen heeft. Mocht deze niet meer
in Uw bezit zijn belt U ons dan even. Verder willen wij U nog de volgende
tips geven. Let U erop dat het afval goed afgesloten in de box komt, bij voorkeur in de originele verpakking, maar als U die niet meer heeft kan het ook in
een oud jampotje of lege fles. Als U hier dan ook even een sticker met de inhoudsvermelding op zou kunnen plakken vergemakkelijkt dit het inzamelen in
grote mate (waardoor dus de kosten gereduceerd kunnen worden). Het afsluiten
van het afval in een apart potje/fles voorkomt dat de verschillende chemische
stoffen met elkaar zullen gaan reageren. Ook TL-buizen en PL-lampen kunt U
beter bij het chemisch afval doen omdat er in deze lampen chemische stoffen
zitten. U mag een TL-buis beslist ni et in de glasbak gooien. De gewone lampen
kunt U in de plastic vuilsniszak kwijt en niet in de glasbak omdat er ijzer
in deze lampen zit. Indien U twijfelt of iets bij het chemisch afval hoort
kunt U het er beter bij doen, beter een beetje teveel in de K.C.A.-box dan een
klein beetje op de afvalberg. U kunt ook altijd even overleggen met de inzamelaar.
Wij hebben U al eerder geadviseerd om deze K.C.A.-box, hoewel hij een kinderveilige sluiting heeft, toch buiten bereik van kinderhandjes weg te zetten.
Mocht U nog vragen hebben over deze proef of over het K.C.A~afval, \ dan kunt
U altijd contact opnemen met de heer Huuskes van de Gemeente Nuenen · c.a.,
telnr. 040-832500 of met de heer Berg van S.T.C., telnr. 04930-1688.

BiJlagen: 1
r:

jjz;RK/mg

Verder wensen wij U veel succes met het verdere verloop van
.
Hoogachtend,
Burg~eester en wethouders van Nuen. ~;/s\ a ,
De burgei s er
De s )Feta1is,

Bezoeka~:;~~; ~!~n· v~~i~eltlaan
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;:,enema: ophalen van pr0bleemstoffen in de wijk
Langakker-T0makker 0p woensdag 27 juli 1988
locatie
locatie
locatie
locatie

09.00 - 09.25 uur

hoek Tomakker - Urnenveld

09.30 - 09.55 uur

hoek Tomakker - Bij de Toren
hoek de Doorn - Vosseve1d
ingang school de Nieuwe Linde (Vrouwkensakker)

Se locatie

11.00 - 11.25 uur

6e locatie
7e locatie

11.30
13.00
13.30
14.00
14.30

1e
2e
3e
4e

Be locatie

9e locatie
lOelocatie

J'

10.00 - 10.25 uur
10.30 - 10.55 uur
-

11.55
13.25
13.55
14.25
15.00

uur
uur
uur
uur
uur

hoek E.Vogelslaan - J.Oaemshof
Einde Vrouwe Caecilialaan
hoek F.Claralaan- Stephan Hanewinkellaan
hoek Stephan Hane winkellaan - Jonker Florislaan
hoek Jonker Florislaan - St.Annagildelaan
hoek St.Annagildelaan - Schutterijakker

locatie-plaats auto I: zie ommezijde

AUTO II
le locatie

09.00 - 09.2 5 uur

hoek Oasterklamp

- Het Smeelke

2e locatie
3e locatie
4e locatie

09.30 - 09.55 uur
10.00 - 10.25 uur
10 . 30 - 10.55 uur

hoek De Eilanden
hoek De Breembos
hoek Z\!!ane~stuck

- De Vlos
- Heytvelden

Se locatie

hoek Dosterklamp

- Zwanenstuck

6e locatie

11.00 - 11.25 uur
11.30 - 11.55 uur

hoek Tomak ker

7e locatie

13.00 - 13.25 uur

hoek Tomakker

Be locatie
9e locatie

hoek Tomakker
Oe Doorn

~ elocatie

13.30 - 13. 55 uur
14 . 00 - - 14. 25 uur
14 .30 - 15.00 uur

- Oe Beethof
- De Vlos
- Hoge Tom

llelocatie

18.00 - 20.00 uur

Parkeerplaats Vrouwkensakker
(scho0l "De Nieuwe Lind e ")

hoek Tomakker

- Da Vlos

- Vosseveld

Locatieplaats auto II : zie ommez i jde
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GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN
Pos;aores:
Poslbus 10.000
5670 GA Nuenen

Aan de bewoners van
Langakker/Tomakker.

Telefoon 040-832500
Teiex 59360

Uw brief/kenmerk:

Ons kenmerk:

Nuenen,

~·

1 JULI 1988

Onderwero:

Geachte bewoner,
Zoals U weet hebben wij beloofd U steeds op de hoogte te houden van
de proef met gescheiden afvalinzameling in Uw wijk.
Allereerst zult U natuurlijk benieuwd zijn (net zoals wij elke 14
dagen) hoe de groene fractie er uit ziet. Welnu, de laatste weken
ziet het composteerbaar afval er bijzonder goed uit e~ er is bijna
g~en cnr~ke men~ van vervui1"~g. We kunne~ dJ~ ook a1~een ma:r ze~
gen : ga zo door!
Vooral in deze warme, broeierige tijd bereiken ons veel klachten over
stankoverlast. Vooral de vuilophaalwagen ruikt men erg goed. Aan dit
laatste is helaas niks te doen, dit hangt nu eenmaal samen met het
weer.
Zelf kunt U stankoverlast in aanmerkelijke mate voorkomen door de
container een beetje open te laten staan, zodat er lucht bij kan.
Ook kunt U de container beter niet in de volle zon zetten.
Het prob l eem van de ophaalfrequentie heeft nog steeds onze aandacht,
vooral omdat we weten dat ·het voor nogal wat bewoners een bezwaar is
dat de zakken maar eens per 14 dagen ingezameld worden. Tot nu toe
hebben we hiervoor echter nog geen goede oplossing gevonden.
Uiteraard zult U er wel aan denken om Uw contain~r, voordat U voor
een langere periode weggaat, helemaal leeg te hebben. Op deze manier
voorkomt U dat er ongedierte in komt, terwijl U op vakantie bent.
Vorige week vrijdag bent U opeens benaderd door de firma De Hoop uit
Rijen die met het aanbod kwam om de containers te reinigen. Deze fir•=
heeft dit geheel op eigen initiatief gedaan en de gemeente draagt dan
ook geen verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden van deze firma.
Wel heeft inmiddels overleg plaatsgevonden met dit bedrijf.
Mogelijkerwijs zal op een later tijdstip dan door de firma De Hoop
is aangegeven, door dit bedrijf worden gestart met de reinigingswerkzaamheden.
Over ontwikkelingen hieromtrent houden wij U op de hoogte.
, Z/ RK/ vdS
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Zoals U al op de afvalkalender heeft kunnen zien zal op 27 juli a.s. weer
een K.C.A.-inzameling plaatsvinden. Dit zal op dezelfde manier gebeuren
als voorheen, alleen zal de auto niet tot 19.00 uur bij de school staan,
maar tot 20.00 uur. Dit laatste is gebeurd omdat U gevraagd heeft of de
auto niet wat langer kan blijven staan. Een tijd- en routeschema zal U
vooraf nog toegestuurd worden. Hoewel wij er ons bewust van zijn dat 27
juli midden in de vakantieperiode valt, hebben wij toch gemeend gedurende
de zomermaanden in te moeten zamelen.
Als U thuis bent op 27 juli kunt U de binnenemmer van de K.C.A.-box leeg
laten maken. Bent U met vakantie dan kunt U op 19 oktober Uw K.C.A.-afval weer kwijt. Mocht U zoveel afval hebben dat U het meteen kwijt wilt
dan kunt U het altijd even naar de gemeentewerf brengen.
Voorlopig was dit weer alle nieuws dat wij omtrent de proef ~e melden hebben. Mocht U met vakantie gaan dan wensen wij U een goede reis toe en voor
de thuisblijvers hopen we dat het een mooie zomer wordt.
\
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.,
De bu rgemee ster ;1
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AFVAL
SCHEIDING
BESPAART

Deze Alvalkranl is een uilgave

von

BERGEN

Speciaal Transport Colrans te Oeume.

Gescheiden inzameling Opendag
in de gen1eente Nuenen
Sca~rt

septëmber 1987 loopt 1n de
een proef

,,;Ik Langa•ker!Tomakker

.·oor gt:sche•den •nzamehng van af. al drkUrr.sttg wt part•cultere huis'•uuoens
Dt::ze vorm van •nzamelen IS '"
:overre een pnmeur. dat. anders
Ce elCI·~ r~ dvorg~voerde ge~cnetden ullamehngen. ,,, deZt..! Q~
me:ente een dfledeling wordt gE:-maakt -.an het m te zamelen afval.

rJ~n

e'lwel•n.
I

orçan• sch alvat. zoals b•Jvooro~elc:l groente- . 1rutt· en tu•nat-

r..et organts..::h afval. zoals b•J·
\UOrOtoeiO 0 11j.. . plaStiCS. verpak ~tngsmatenaal .

etc ,

0~ prov1ncie heeft de (wenelijke)
taak gekregen om door middel van
planning en vergunningverlening de
afvalstoftenverwenung te sturen en
te regelen: dit gebeurt onder andere
door het vaststellen van vijfjaarlijkse
afvalstoftenplannen. onder andere
voor huisnoudelijke en daarmee ge·
l1jk te steiiGn afvalstoffen.

Omdat de binnen de provincie (en
ook binnen de regio) aanwezige
ru1mte voor de opslag van afvalstoffen uiterst bapertct is. is het provinciaal bele1d gericht op een vergaande scheiding aan de bron en
een verdergaand hergebruik van de
..,,,,komende atvalstoffenstromen.

proUteemstoHen. zoals bljvoor-

bt:oeld verfresten. batten1en.
oude mediC.•Jnen. etc.

Op zaterdag 16 april is voor de be·
woners van Langakker/Tomakker
een open dag georganiseerd. Deze
vond plaats in en rond de basis·
school "De Nieuwe Unde". Het doel
van deze dag was iedereen die
meedoet aan de proef zo goed mogelijk informeren en zoveel mogelijk
achtergrondinformatie verschatfen
over het hoe en waarom van de
proef. Daarnaast had iedereen de
mogelijkheid om een zak compost

Tezamen met de geschetden aan-

boed,ng (door oe burgers) van al·
valglas en oua papier. zoals dit al ja·
ren geoeun. zorgt dit mzamelsysteem voor een 1ngnJpende atvalschelding aa:1 de bron. waardoor
een beter hergebruik van de ingezamelde stoften kan worden gereali·
seerd , wat tol gevolg heelt. dat de
uileindelijke hoeveelheid te storten
atval minder wordt.
Deze vorm van mzamelen. die is afgeleid van de aan de gemeente op·
gelegde verphcht1ng tot het inzame·
fen van het 1n de gemeente vrijkomende afval, sluit aan b11 het afvalstoffenbeleid zoals dat door het
provinciaal bestuur wordt voorgestaan.
Omdat de uitwer1<ing van het provinciaal plan nog in een beginfase
verl<e«t. is nog niet precies aan te
gaven binnen welke termijn de
thans lopende proef als uneindelijke
vorm van inzameling voor heel de
gemeente gaat gelden: een en an·
dar is made afhankelijk van de aco·
nomische haalbeartleid en het vin·
den en creêren van een afzetmal1<1
voor de hergebruiksprodukten, zo-

als compost.

Het welslagen van de hiefboven gaSChetste p/8M91l staat en va~ met
de bereidheid en ~dlleld
van de bevolking om~ te werken
aan een oplossing van de afvaiStoffenproblematiak, en daardoor ~
te warken aan de realisatie van een
beter leefmilieu.
De resuttaten van de nog lopende
proef zijn van dien aard, dat blijkt,
dat de bereidheid tot medewerking
in voldoende mate onder de b&vol·
klng aanwezig is.
Gern&Mte Nuenen c.a.
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mee naar huis te nemen.
In de school was een informatiemart<! ingaricht waar men mei vra·
gen en opmer!<ingen terecht kon.
Behalve de gemeente Nuenen waren er ook vertegenwoordigers van
Speciaal Transport Cotrans. het
Waste Management Programma.
de Razob, het IVN en de Milieu·
dienst uit Eindhoven.
Over gabrek aan belangstelling
voor de proef w~s niet te klagen: on-

geveer 500 bezoekers zijn even bin·
nengelopen tijdens deze dag. Behalve van wijkbewoners was er ook
veel belangstelling vanUit de omliggende gemeentes. Vaak heeft men
daar al plannen voor een andere
wijze van inzamelen en wil men
graag eens bij de buurman kijken
hoe het daar gaat.
Voorafgaand aan de open dag vond
er een ballonnenwedstrijd plaats
voor de kinderen. Ongeveer
250 kindaren hebben toen een bal·
Ion met naamhartje opgelaten. Van
heinde en verre zijn 55 kaartjes teruggestuurd en de feestelijke prijsu~reiking heeft op 15 juni plaatsgevonden. Voor de 10 ballonnen dia
de verste afstand hadden afgelegd
had Speciaal Transport Catrans
10 pracht1ge prijzen beschikbaar
gesteld. Bovenstaande foto's geven een beeld van de feestelijke
prijsuitreiking op 15 juni.

Stand van zaken
Al bijna een jaar loopt in de wijk
Ungakker/Tomakkar van de ge~te Nuenen een proef met geechalden huisvuilinzameling. Zoals
Intussen bekend hebben de bewo·
nar.~ een groene container ontvangen voor het organische afval
(groente-. fru~ · en tuinafval en
etensresten) en een K.C.A.·box
voor het ktèin chemisch afval. De
restfractie kan men kwi~ in de gewone grijze plastic zak.
Na enige aanloopprobleempjes In
het begin van de proef ve<loopt het
nu allemaal vlekkeloos. Er wordt
heel erg goed gescheiden zodat er
bijna g-. verontreiniging bij het
composteerbaar afval zit waardoor
ar een heel zuivere compost verl<regenwordt.
Voor de ~te mensen blijft het
een probleem dat de plastic zakken
slechts één maal per 14 dagen op·
gehaald worden. Hoewel de begeleiding van de proefzich hiervan terdege bewust 1s bestaat hier vooralsnog geen oplossing voor.
Voor kleinbehuisden en kleine ge·
zinnen vormde de maat van de con·
tainer een probleem omdat men
hem veel te groot vond. Deze mensen hebben de grote container 1n-

middels kunnen ruilen voor een klei·
nare. (Overigens kan dat nog
steeds. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Huuskes van de
gemeente).
De K.C.A. ·box die is uitgereikt om
het chemisch afval apart In op te
slaan blijkt aan een heel grote be·
hoelte te voldoen. Per inzameling
worden ar honderden kilo's afval ingezameld. Hierover kunt u elders in
deze krant meer lezen.
Het reinigen van de groene container vormt ook voor een aantal mensen een probleem: doordat de container zo hoog is kan men maar
moeilijk onderin komen om hem
goed te reinigen. Ook hier wordt gazocht naar een oplossing voor d~
probleem. Overigens staan in de
vorige afvalkrant een aantal tips
voor reiniging van deze container.
Ook bij de gemeente is men druk
bezig met deze proef.Jn maart heeft
u al in de krant kunnen lezen dat
men plannen heelt om de proef op
te schalen voor heel Nuenen. Hierover zi1n echter nog geen nieuwe
fe,ten te melden en voor informat1e
van de gemeente verwijzen wij u
dan ook naar het stukje van de gemeente m deze krant

Met chemisch afval· gooit
u meer weg--dan u denkt

----

Onder dit motto is onlangs een
campagne van het ministerie van
VROM van start gegaan.U heeft ongetwijfeld de reclamespot van postbus 51 gezien, waarin u wordt op·
geroepen om uw chemisch afval
apart te houden en in te levenen bij
het gemeentelijk depot. Misschien
heeft u zich afgevraagd: wat is dat
nou weer. komen ze den mijn
K.C.A.·box niet meer ophalen? Dit
Is niet het geval.
Het ministerie van VROM wil met
deze campagne bevorderen dat er
landelijk meer K.C.A. wordt ingeza·
meld dan nu het geval Is. Omdat het
ministerie echter niet voldoende
geld heeft om aan alle Nederlandse
huishoudens een K.C.A.·box be·
schikbaar te stellen en deze huis
aan huis in te zamelen probeert men
de mensen te bewegen om het
K.C.A. naar het ~lelijk depot
te brengen.
Omdat de praktijk heeft u~gewezen
dat men dit vaak te lastig vindt (het
depot is vaak ver weg en niet de
hele dag geopend) heeft men In de
~te Nuenen besloten om te
gaan werl<en met een K.C.A.·box
en een gecombineerd haal· en
brengsysteem. Uiteraard heeft u
ook aftijd de mogelijkheid om uw
K.C.A. bij het gemeentelijk depot in
Nuenen in te ~veren .

Enkele cijfers over
Brabant
In 1965 Is gestart met de regionale
inzameling van klein chemisch afval
huishoudens. Deze inzameling
vindt plaats in 28 gemeenten ver·
deeldover de gewesten Eindhoven.
Helmond en Kempenland.
In 1987 ia hierbij In totaal 193.36t
kilo Ingezameld On 1965 was dit
38.963 kilo en In 1966 126.970 kilo)
waarbij er de laatste jaren gelukkig
dus sprake is van een forse stijging.
Maximaal is 730 gram per inwoner
ingezameld; het gemiddelde in de
regio bedraagt 333 gram per inwo·
ner. Onderzoel<en praten over 1.4 à
2 kilogram K.C.A. per Nedenander.

Voor de gemeente Nuenen zijn deze
cijfers van 1985 Vm 1987 als volgt:

u~

totaalingezameld In kg

334

1985
1986
1987

18
51
379

1.059
7.907

u~ deze cijfers blijkt dat in 1987
bijna 6% van het Nuenense K.C.A.
is ingeleverd door de bewoners van
de wijk LangakkerfTomakker. Wan·

gilnwonar

neer we onderstaande cijfers van de
inzamelingen bekijken zal dit per·
eenlage voor 1988 ongetwijfeld
veel hoger zijn.
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vtoerstonen

1e actie 28-10.87 2e actie 21-01-88 3e actie 20-04-88 4e actie 27-07-88
Oplosmiddelen halogeenvrij
(tinner/ wasbenzine/olie)
Bestrijdingsmiddelen
Verfresten
Batterijen
Zuren
Fotografiebaden
I (ontwikkelaar/fixeer)

I

Diversen

!Totaal
I

111kg
1 kg
234 kg
3t kg
15 kg

105 kg
10kg
320 kg
95kg
Okg

195 kg
10 kg
410 kg
129 kg
Okg

210 kg
10 kg
375 kg
196 kg
5 kg

32kg
25kg

Okg
45kg

20 kg
37kg

60kg
ltl kg

449kg
130 personen

575 kg
145 personen

801 kg
242 personen

967kg
t 85 personen
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Chemisch afval
ingeleverd en d•
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AFVAL .:-~~

SCHEIDING
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t

Inzamelsysteem
K.C.A. in ZuidOost Brabant
ProbleemstoMen urt
huishoudens en hoermee
naar aard en hoeveelheid
ve~elijkbare afvalstoffen urt
be rijven en instellingen
(max1maal 50 kiloJ:;r taar
per bedrijf of 1nst ling)

l

BEDRIJVEN

gratis

Inzamelpunten

'"

27 gemeenten

~

Regtonaal depot

2.000 kilo per jaar

I

~aanbieder

!

I

dieallen

chemische afvalstoffen

Verwerl<ing/verwijdering

I

J
-

verbranding (op land of zee)
destillatie
ontg1tten. neutral1seren,
ontwateren (ONO)
emuls1escheidmg
recycling afgewerkte olie
terugwonnen edele metalen
~~~~~aats voer chem•sche
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Vanwege de opslag van stoMen met
gevaarlijke Qigenschappen voldoet
het depot aan strenge veiligheidseisen waardoor het brand- en explosie- of vergiftigingsgevaar zoveel
mogelijk worot vOOII<omen. De totale opslagcapaciteit bedraagt
15 ton, zodat afvoer naar verbrandingsbedrilven in voldoende hoeveelheden kan plaatsvinden_
Ook alle ~lelijke depots
brengen het ingezamelde K.C.A.
naar het regionale depot. In de gemeente Is. in overleg met de Miloeudl8nst en provinciale coördinator
chemische afvalstonen. een depot
ingericht. De gemeentelijke beheerde< heelt ~ speciale opleiding gehad waardoor hiJ in staat IS om op
ver.mtwoerde wijze met het chemisch afval om te gaan en waardoer
de veiligheid van het regionaal depot gewaarborgd is.
Klem chemisch afval uit bedrijven
kan oek bij de Milieudienst Eonoho ven ingeleverd worden. Dit os wel
aan een maximum van 2.000 kilo
per 1aar gebOnden. Heeft men als
bedrijf meer dan 2.000 kilo K CA
per Jaar. dan moet men d•t zelf af latenvoeren.
Vanuil hel regionaal depot vondt afvoer plaats 1n grotere hoeveelheden
naar gespecialiseerde be0n1ven
waarbij gestreefd wordt naar een
verwerkong bonnen Nederland op
een mtlieuhygiënisch opt1ma1e w1j·
ze.
·

Een vraag die heel vaak gesteld
wordt IS de volgende: nu heb 1k m1jn
chemisch afval nettes apart gehouden en ingeleverd en wat gebeurt er
dan mee? Zoals u zelf al heeft kunnen zien wordt dit K.CA ingezameld docr de Milieudienst Eondhoven samen met Spec•aal Transpon
Cotrans. Zit njden hiervoer met speClale inzamelauto's doer de wotk. In
deze auto's staan een aantaltonnen
waarin het afval meteen kan worden
gesorteerd_ Ook hier worden natuurlijk geen sloffen bij elkaar gevoegd die een gevaarliJke chemi-

sche reactie zouden kunnen veroor-

zaken.
Op het e1nc
doer als bi
raken} won
veelheod at
depot in Eo
het titdelotk
Dit regiona
het industn
dienst Ope
ven. Het c
compart•m
waardoor

van branc
oveuge stt

.
De Inzamelfrequentie en
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data voor de-9eséheiden
oetreq~eritie-~an_ hethuisvuilinzahui.SVUI.Id.elen
De even weken in 1988 zijn
wMk 32 - k 34 wMk :Je -

-'< 38 - k 40
- k 42
- k 44
waak 4e
- k 48
WHk 50
WHk 52

-

-

Inzameling op woenlde; 10 augualu8
Inzameling op woenaclag24 auguatua
Inzameling op woensdag 7 aaptemb«
Inzameling op woenadag21 aaptam I>«
Inzameling op woanadag 5 oktober
lnumallng op woenadag 11 oktober
Inzameling op woenedag 2 nowmbar
lnumallng op woenaclag 10 novamb«
Inzameling op woenadag 30 november
lnzamallng op woantldag 14 dacemb«
Inzameling op woanadag 28 ~b«

De oneven weken in 1988 zijn
- k 31 - Inzameling op woenaclag 3 augu&M
- k 33 - Inzameling op woanedag 17 auguatua
- k 35 - lnzarnallng op woenadag 31 augualua
WMk 37 - Inzameling op woenadag 14 aaptamb«
- k 39 - Inzameling op woen8dag 28 Mplamb«
- k 41 - Inzameling op woanadag12 oktober
- k 43 - Inzameling op woanldeg 20 oktober
WHk 45 - Inzameling op woanadag 9 novambar
wHk 47 - Inzameling op woansclag23 novambar
week 49 - Inzameling op woanadag 7 december
WMk 51 - Inzameling op woensdag 21 december
wMk 1 - Inzameling op woenaclag 4 januari

melen bhJft wekeliJkS. In de ene. de
even. week wordt de groene container opgehaald met de composteerbare restonderdelen uit het afval, in
de volgende, de oneven. week de,

Colofon
Deze Afvalkrant is een uitgave van
Soeciaal Transport Colrans te

Deze krant zal gedurende de proef
3x per jaar verschijnen in een oplage van 1.000 stuks.

Oeume.

,

~" f~-(!

aL A ~j~
-

.
':·. "'- ·

.

---- \

~E~~~~}~ [jl~/
_, huis-aan-huls brief aangekondigd worden en er zal ook _ , aankondiging In 'Rond deUnde' 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
acties vcxx de inzameling van b .v.
medicijnen. batterijen en dergelijke.

EL ClL ".(
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Oe inzamelactie van de probleematolfen zal in 1988 nog plaatsvinden

op woensdag 19 oktober 19B8.
Het glas kunt u zoals nu blijven d&poneren in de glasbakken.
Het papier zal op de gebruikelijke
wijze binnen de wijk worden opgehaald.
Ook textiel zal per locale actie Ingezameld blijven worden.

1\

De vormgeving van deze krant komt
voor rekening van Bogaers Adviesbureau voor Marketing en Reklame
te Maastricht.

Wist u dat? .·

Overname van artikelen is onbe·
per1ct toegestaan mits met bronver·
melding.
Deze krant is een speciale uitgave
voor de bewoners van de wijk
LangakkerfTomakker van de gemeente Nuenen.
Uitgave: STC-1988·3

- Alle Nederlandse huishoudens
biJ elkaar per jaar zo'n 20 miljoen
kilo schadelijk afval weggooien
dat allemaal in het milieu terecht
komt.
- Er in Nederland per jaar t 00 miljoen kilo chemisch afval vrij komt
afl<.omstig van kleinere bedrijven
en huishoudens. Voorbeelden
van dat afval uit de kleinere be·
drijven zijn: efgewer1<te motorolie
uit garages en autosloperijen. kapotte kwikthermometers uit ziekenhuizen en allerlei zuren en logen uit galvanische bedrijven.
- Er per jaar in Nederland wordt
weggegooid:
1.400.000 kilo restjes verf.
kwastreiniger;
50.000 kilo bestrijdingsmiddelen:
10.000.000 kilo algewer1<te o l1e:
1.000.000 kilo oude geneesmiddelen;
600 kilo kwik uit thermometers:
1.450.000 kilo fotochemicaliën:
4.500.000 kilo batterijen.
- Elke Nederlander gemiddeld
2 kilo chemisch afval per jaar produceert.
- U in de regio Eindhoven bij een
groot aantal fotospeciaalzaken
uw afgewer1<te fotochemicaliën
terug In kunt leveren.
- In de medicijnen die u wegspoelt
een uitgekiende hoeveelheid
chemicaliën zit (ook in de homeopatische) die onherroepelijk voor
problemen zorgt bij de waterreiniging omdat men daar niet in
staat is deze Chemicaliën uit het
water te verwijderen.
- Een TL-buis ook onder het chemisch afval valt omdat er chemi-

caliên inzi"en en dus heten ·
met in de glasbak mag
- Wanneer u een TL·buis kill
gooit en d1e leuke knal hoort h•·
bij een schadelijk gas vrijkomt
- De energiezuinige PL-Iamrook bij het chem•sche afval ,.
ren.
- Er tegenwoordig ook spuotb1
een In de handelzijn waarin g<
schadelijke drijfgassen z•ll•
Schadelijke driJfgassen moe~·
op de verpakking vermeld .....,
den. dus leest u altitel even
op staal. Nog bete• 1s om h <
maal geen spuitbussen m~P ·
kopen m aar in plaat!' daa,,
een verstuive, met pompJe te ç
bruiken (deze zijn meestal ':'
veel goedkoper).
- Het kwik uit een batterij d•e •n fvertxandingsoven verbrand w c)'
verdampt en via de schoorstr·•
weer op de bodem terecht ko,.
- Het kwik u•t een b atler rJ d reop I·
stort terecht komt lang;e ,
maar zeker in de bodem ter~'"
komt en het grondwal.t?' ver<''
reinigt.
- U zelf heel veel aan he: K.C -'·
probleem kunt doen door:
niet met olie te knoeien tiJd~
het bijvullen;
geen liter kwastreiniger Ie geb•l
ken wanneer het ook met '='
halve kan:
niet meer bestrijdingsmiddeler'
gebruiken dan noodzakeh1k {\PI
ook eens op milieuvriendelijke ,.
tematieven);
chemisch afval apart te noud~
Bewaar liever teveel dan te wr
nig.

w"

De scheidingsregels - proef gemeente Nuenen
Oe deeln8fller5 aan de proef wordt
gevraagd om hun huisvuil te scheien iedere weeK een andere af-

B. Niet-composteerbaar

C. Probleemstoffen

Glas

Deponeren In de K.C.A.·box

Deponeren In de glasbak

Afvalsoorten

Afvalsoorten

Papier

·afval ven groente,
frult en uit de tuin
• oudbrood
·afval van sniJbloamen
en van vaste
planten
- pindadoppen
• achUien (desgewenst
verpaktin een krant)
-etensresten
• koffiefliters en
koffiedik
·theebladeren en
theezakjes
·mest van hulsdieren
- eierschalen

-gH- en bestrijdingsmiddelen voor
planten dier
• (fotojchemlcallën
-cosmeticaproducten
- huishoudelijke
schoonmaak- en
onderhoudsmiddelen
-batterijen
• medicamenten
• oli6n, vetten en
benzines
- verfstoffen en
lekken
· spuitbussen, spray
.. zuren

A. Composteerbaar

den

valsoort voor inzameling aan te bie-

den. Dus de ene week de groene
container burten zetten. de andere
eek de plastic zak. Daarnaast blijen de bestaande ophaalsystemen
oor papier en textiel in de wijk gedoorlopen. Ook het brengen
glas naar de glasbak kan. nee
t gewoon dcxxgaan.
huisvuilscheiding gaat in drie
derdelen plaatsvinden.

Oeponaren In de groene
container

Ophalen in de even week

Daponen~n In de

pl. .tlczak

Ophalen In de oneven week
... &.-. .

Binnenemmers ophalen via
speciale actles

Meegeven aan verenigingen

Textiel
Meegeven aan inzamelacties
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Klein-chemisch-afvalinzameling in Langakker-Tomakker, wederom een groot
succes.
De proef met gescheiden huisvuilinzameling in de wijk Langakker/Tomakk~r
in Nuenen loopt nu ruim een jaar en nog steeds neemt het enthousiasme
voor de proef door de inwoners toe.
Dat is ond~r andere gebleken bij de laatste K.C.A.-inzamelingsactie op
19 oktober j. 1.. Bij deze vijfde actie werd maar liefst 1013 kg klein
chemisch afval ingezameld. Toch weer 46 kg meer dan bij de vierde actie
in juli van dit jaar. Wederom een resultaat om trots op te zijn.
Meer dan de helft van het ingezamelde K.C.A. bestond uit verfresten
(670 kg). Ook werden veel oplosmiddelen ing~zameld (208 kg). Daarnaast
werd nog 135 kg ander chemisch afval, waaronder zuren, bestrijdingsmiddelen, fotochemicaliën er. bat:erijen ingezameld.
Deze maand, op 2 november a.s., is de reiniging van de groene container
van start gegaan. Een ~choonmaakw~gen rcQd dezelfde route als de vuilop ·
haalwagen, om zo de net geleegde containers te reinigen. Het bleek niet
haalbaar om alle containers van de wijk Langakker/Tomakker in één dag
tP reinigen. Een gedeelte is dan ook 2 weken later, op 16 november j.l.,
gereinigd.
Op dit moment wordt bekeken, o.a. aan de hand van een vragenlijst die
door de bewoners is ingevuld, of de reiniging tot voldoende tevredenheid
heeft gestemd om er op deze wijze in het voorjaar me~ door te gaan,
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Containerreiniging is weer in de problemen
.

.

.
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(Van onze verslaggever)
TILBURG/E'I'TEN-LEUR- Het
reinigingsbedrljf Inter Clean Ser~
·vice (lCS) in Etten-Leur 1.!; In financi€le problemen geraakt. Vrijwel alle activiteiten van het bedrijf liggen stil. Vele honderden

mensen in Tilburg en omgeving
hebben begin dit jaar een contract
met ICS afgesloten voor de reiniging van hun huisvuilcontainer.
ICS kan aan de verplichtingen
die uit deze vooruit betaalde contracten voortvloeien niet meer voldoen. Er gloort echter enige hoop
voor de gedupeerden, omdat het
Delftse schoonmaakbedrijf Zegwaard overweegt het Etten-Leurse
·bedrijf over te nemen. ,.En dan·
zorgen wij dat de klanten alsnog
waar voor hun geld krijgen," zegt
adjunct-directeur Dijkstra van
Zegwaard
·

ven water te houden. Bovendien
zijn er ook abonnementen voor
reiniging afgesloten door oplichters die na het Innen van de abonnementsgelden met de noorderzon
vertrokken.

Haperingen

ICS ging In het voorjaar In Tilburg en omgeving aan de slag na
overname van het gestrande TUburgse eenmansbedrijfje CRD.
Een abonnement voor een jaar
kostte een kleine veertig gulden.
Onder meer door problemen met
de reinlgingsauto verliep het relVerschillende bedrijven hebben nigen van de containers met hapede afgelopen jaren gedacht met ringen. Sommige klanten zeggen
het reinigen van mini-containers, ·zelfs na betaling nooit meer iets
een lucratieve markt aangeboord van ICS vernomen te hebben.
Volgens de polltie In Etten-Leur
te tJebben. Geen enkele ondernemer Is er tot nu toe In geslaagd spelen de financiële problemen pas
·deze vorm . van dienstverlening een week of vier. "Wij zijn na
goed op te zetten en het hoofd bo- meldingen van klanten op onder-

..

CP
0

_. ;·_

l-Il•
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zoek ui-tgegaan. Het ziet ër In•
daad naar uit dat het bedrijf n
stoppen, maar er zijn geen st:
bare feiten gepleegd Toen de
recteur zag aankomen dat hè\
ging, heeft hij bijvoorbeeld g
nieuwe abonnementen meer af
sloten", aldus een pol!Uewoo
voerder.
Het Delftse Zegwaard BV Is ,
groot bedrijf met zo'n vijfhond•
werknemers. ,.Ik denk dat wij ei
deze week met ICS tot een a
koord.kunnen komen," zegt de a
junct-directeur. Na afwikkel!
van de lopende abonnementen v
Dijkstra van contraçten met par1
rulleren af. .,Dat is te omslacht
en oneconomisch. Wij willen cor
traeten afsluiten vta gemeente
zodat we de reiniging van a l
containers In een gemeente op or
kunnen nemen. Dan hoeven w
ook maar één keer een rekening i
sturen."

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWEI.E
KNIPSELDIE~ST-VOORL:~~T:

rl.d. :
(Van onze correspondente)
Nt..~"'EN-

De proef met de geschelden huisvuiiinzame!ing in
wijk Langakke:--Tomakker is tot
nu toe een groot s'-!cces. Toch was
er één groot probleem. waarvoor
een oplossmg gezocht moest worden : het re1nigen van de containers voor het organische afval.
Na het legen b!Jjft er vaak wat
restafval in de containers achter.
D1t leidt tot (stankloverlast. De gemeente Nuenen heeft gezocht naar
een oplossmg voor het reinigen
van deze contair.ers.
Ir.m1dde!s ~,eeft de inzamelaar
i:1 !l:uer.e:1 ~Spec:aal Transpon Cot:-ansl, i:1 samenwerking met de
bege!e!ders van de proef. een op!ossir. ~ gevonden voor het schoon:naakprobleem. Een be<injf uit Etten-Le~r dat hie:-m is gespe<:Jaii:;eerd. ;:al de c::.r.•ainers -,,er keer
~:- jaa;- gaan :-e:nigen. Dit zai ge~·.nen :net beht::p van een wagen.
die ac!-.u::r de \'llilniswagen aan!'2 jdt.

Container
reiniging
Nuenen
Hoewel de proef met de gescheiden
huisvuilinzameiing in de Wijk
Langakker~Tomakker tot nu toe een
groot o;~;cces genoemd kan worden
was er tot voor kon een probleem
...-aarvoor nog een oplossing gezocht moest worden. Namelijk het
reinigen van de containers voor het
organische afval. Na het legen blijft
er vaak war restafval in de contai·
ners achter l';at toch veN!ijderd
moet worden om overlast te vermijden.

/2- / ,_,_ cf>r.,-j

Reinigen containers blijft probleem

Proef gescheidell·
ophalen afval
succes in Nuenen
De eerste reiniging vindt plaats
op woensdag 2 november. ~u
rende de winterperiode worden de
containers niet gerem.igd. Vanaf
maan zullen de containers dan
·.~~.·eer een keer in de N,·ee maanden
gereirugd worden.
In het najaar van 1989 wordt bekeken of deze reinigingsme!.hode
bevredigend is en of h..Jj voongezet

!nm1dde!s 1s door de inzamelaar m
~uer.en . Spec1aai T~anspon Corrans.
m samenwerkina ~e! de proerle!ding. e en oploss1~9 ·_;oor he: schoon ·
maàprobleem
se•:onden.
Een
schoonmaakbedr:ii :.11t E:1er.-Leur.
op dn geo1ed gespec1aiiseerd . zal de
cor.tamers rr.e! behulp van een wa·
gen -l x p e~ ;aar gaan re1mge:-1 . 2i; zai
gebeuren :r.e: behuio ·, ·an ee:1 wagen
die ac~re r de vulimsopr.aaiwagen
aann jd!.
De eerste re1!1191ng vmd• ~: piaa:s o p
woensdag 2 november a .s. Geaurer.·
de de winterpenode worder. de containers met gere1mgd. Vanai maan
;:uilen de comame;s dan ·.1:eer ~en
keer ;Jer twee rr.aanden gero< m1gd
wo raen .
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zal worden. Dit is in de eerste
plaats aihankelijk van de mening
van de bewoners van de wijk Langakker-Tomakker.
Deze schoorunaakservice wordt
de deelnemers aan dE proef mEt
gescheiden huisvuilinzameiing geheel gratis aar.geboàen. Speciaal
Transport Cotrans draagt h..ervan
de kosten.

in he: :1 a.~ac:: ·v•an 1'7~':1 zal oeKe!'.e!1
werden Ji .::;eze r:1e:~ode var. re:n1·
ge:1 be11':'ed1ge:1d is e:1 oi hn ·. oor.geze: zai ;.~.·orden . Jit is Uiteraard in de
ee!"Ste ::J i aa~ arhankeiiik van de r:-:e·
mng v~n de bewone:$ van de Wlik
Langa;..ker.•Tomakker.
Deze schoonmaakservice wordt de
deeinemers aan <ie proei ~et gescheiden hU!svuilmzameling geheei
grans aangebode:: . Spec1aai Tra nspon Co tra!'!s draagt h1e!Van Ge kos·
te:-: .
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Inzameling klein-chemisch-afval in wijk Langakker-Tomakker.
Op 27 juli a.s. zal er in de wijk Langakker-Tomakker te Nuenen
c.a. wederom in het kader van het experiment gescheiden ophalen
van huisvuil het klein-chemisch-afval (K.C.A.) ingezameld worden.
Op deze dag kunnen de bewoners van deze wijk de binnenemmer van
de K.C.A.-box door de inzamelaar(Eindhovense Milieudienst) leeg
laten maken. De auto van de Eindhovense Milieudienst zal daartoe
volgens een bepaald schema door de wijk rijden en op vaste plaatsen ± 20 minuten stoppen. Voor degenen die overdag niet in de gelegenheid zijn om het K.C.A. in te leveren zal de auto nog van
18.00 uur tot 20.00 uur bij de basisschool "De Nieuwe Linde"
staan.
(de bewoners zijn middels een brief + route-en tijdschema op
de hoogte gesteld van deze K.C.A.-inzameling).
De proef gescheiden ophalen van huisvuil in de wijk LangakkerTomakker is gestart·op 30 september 1987 en zal± 2 jaar duren.
Het betreft ± 825 aansluitingen in deze wijk.
Het experiment betreft een tweewekelijks inzamelmethodiek waarbij voorscheiding dient te geschieden in een composteerbaar deel
in minicontainers en een restfractie in plastic zakken.
Het K.C.A wordt 4 x per jaar ingezameld middels een speciale
K.C.A.-box. Tijdens de eerste twee acties werd met deze methode
respectievelijk 450 kg en 575 kg klein-chemisch-afval ingezameld.
Dit is per inwoner aanzienlijk meer dan de hoeveelheid K.C.A. die
in deze periode door de buiten de proefwwijk wonende Nuenenaren
bij het gemeenetlijk depot werd ingeleverd. Het ingezamelde K.C.A
bestond grotendeels uit verfresten(547.),halogeenvrije oplosmiddelen(217.) en batterijen (127.).
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Uitslag ballonnenwedstrijd "Open Dag" 16 april j.l. Proef
Gescheiden Afvalinzameling wijk Langakker-Tomakker.
Tijdens de "Open Dag" op 16 april j.l. t.g.v. de voortgang
van de proef gescheiden afvalinzameling in de wijk Langakker
Tomakker was een van de festiviteiten de ballonnenwedstrijd.
Ongeveer 250 kinderen uit deze wijk en omgeving hebben toen
een ballon met naamkaartje opgelaten. Inmiddels zijn er van
heinde en verre SS kaartjes teruggestuurd.
Nog tot 1 juni a . s. kunnen teruggekomen kaartjes ingeleverd
worden op de basisschool "De Nieuwe Linde" of de dienst Gemeentewerken bij dhr. H.Huuskes.
Op 15 juni a.s. zal om 11.30 uur op basisschool "De Nieuwe
Linde'' de uitslag bekend gemaakt worden van deze ballonnenwedstrijd. Er zijn 10 prachtige prijzen te verdelen voor de
eerste 10 ballonnnen die de verste afstand hebben afgelegd.
De prijzen zijn beschikhaar gesteld door Huisvuilophaaldiens
Speciaal Transport Cotrans B.V. uit Deurne.
Voor alle kinderen die bij de wedstrijduitslag aanwezig zijn
is er een traktatie.
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Groot succes K.C.A.-inzameling in Nuenen.
Terwijl er bij de twee voorgaande inzamelingen in de wijk
Langakker-Tomakker al meer dan 1000 kg K.C.A.(Klein Chemisch
Afval) is ingezameld dacht de proefleiding van de proef gescheiden afvalinzameling dat er bij de laatste actie wel niet
meer zoveel ingezameld zou worden. Dit was echter verkeerd ge
dacht. Bij de inzameling van 20 april j.l. is namelijk maar
liefst 801 kg opgehaald( tegenover 449 kg in oktober en 575
kg. in januari). Deze 801 kg zijn aangeleverd door 242 wijkbe
woners( in oktober waren er dit 130 en in januari 145).
Dit betekent dus, dat de KCA-box in een grote behoefte voorziet. Maar liefst 1825 kg klein chemisch afval is er het
laatste half jaar niet in het milieu terecht gekomen, een resultaat waar men in de wijk Langakker-Tomakker heel trots op
mag zijn. Het grootste deel van dit afval bestond uit verfresten(410 kg), oplosmiddelen zoals thinner, wasbenzine en
olie(195 kg) en maar liefst 129 kg batterijen/accu's.
Een heel mooi succes dus voor de bewoners van de wijk Langakker-Tomakker.
Het enige wat hier nog aan toe te voegen is: ga zo door!
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Inzameling k1ein
chemisch afval in
Langakker succes
IVan onze correspondent.el

NUENEN - Ook de laatste lnzamelmg van het klein chemisch afval in de WJjk Langakker-Tomakker in Nuenen Is een groot succes
geworden. Bij deze inzameling van
20 april is maar liefst 801 kg opgehaald (tegenover 449 kg in oktober
en 575 kg in januari). Deze 801 kg
zijn aangeleverd door 24.2 wljkbewoner.; (In oktober waren er dit
130 en m Jn nuari 1451.
L>ll tll!tel\ent dus, dat de KCAbox In een grote behoeftE! voorz.iet.
· Maar ilefst 1825 kg klein chemisch
afaval is er het laatste halt jaar
n.iet in het milieu terecht gekomen.
Het grootstE! deel van dit afval
bestond uit verfresten (410 kg), oplosmiddelen zoals thinner, wasbenzine en olie (195 ·kg) en maar
liest 12!1 kg battl!rijen/accu's.
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Groot succes K.C.A.-inzameling
in Nuenen
Terwijl er bij de twee voorgaande Inzamelingen in de wijk Langakker·
Tomakker al meer dan 1000 kg K.C.A. (Klein Chemisch Afval) Is Ingezameld dacht de proefleiding van de proef gescheiden afvalinzameling dat er
bij de laatste actie wel niet meer zoveel ingezameld zou worden.
Dit was echter verkeerd gedacht. Bij
de inzameling van 20 april jl is na·
meiijk maar liefst 801 kg opgehaald
(tegenover 449 kg in oktober en 575
kg in januari). Deze 801 kg zijn aangeleverd door 242 wijkbewoners (in
oktober waren er dit 1:men in januari 145).
Dit betekent dus, àat de KCA-box in
e•~n grote behoeile voorz1et. Maar
liefst 1825 kg klein chemisch afval is
,er het laatste half jaar niet in hjt mi.:-

lieu terechtgekomen, een resultaat :
waar men in de wijk Langakker-Tomakker heel trots op mag zijn. Het
grootste deel van dit afval bestond
uit verfresten (410 kg). oplosmiddelen zoals thinner, wasbenzme en olie
(195 kg) en maar liefst 129 kg
batterijen/accu's.
Een heel mooi succes dus voor de
bewoners van de wijk Langakkerl"omakker.
Het enige wat hier nog aan toe te
voegen Is: ga zo door!
·
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