
‘Afvalkraan dichter
begint bij de eigen 
prullenmand’

Dat zegt wethouder Hubert Schokker. 
‘We zitten nu op 200 kilo, daar is dus nog
een weg te gaan. Restafval moet verbrand
worden en dat levert CO2-uitstoot op. Dat
is niet zo’n schoon proces, dat we willen
terugbrengen. Vandaar ook dat we een
pilot zijn gestart in Wassenaar-Zuid en
Rijksdorp met PMD-containers (plastic,
metaal en drinkpak). We willen verder het
aantal milieuparken uitbreiden, om zo de
mogelijkheden te vergroten om grondstof-
fen gescheiden aan te bieden. Hoe meer
we recyclen hoe minder grondstoffen we
gebruiken. En met alle inwoners samen, 
is het effect logischerwijs het grootst.’ 

Circulaire economie
‘Meer afval scheiden en recyclen draagt 
bij aan het komen tot een circulaire 
economie. We noemen dat ook wel een
kringloopeconomie, waarin we geen
grondstofvoorraden uitputten en waarin
we reststoffen volledig opnieuw gebrui-
ken. Omdat wereldwijd de vraag naar
grondstoffen sterk toeneemt, werkt de
overheid met bedrijven en organisaties
samen om slimmer met grondstoffen om
te gaan. Het doel: Nederland volledig 
circulair in 2050.’

Hoog serviceniveau
Wethouder Schokker: ‘In Wassenaar 
hebben we een hoog serviceniveau, 
waaraan ook een prijskaartje hangt. 
Avalex haalt frequent groen, papier, PMD
en restafval op. Dat vinden we belangrijk.’ 

De gemeente kijkt daarnaast naar 
manieren om het bewustzijn onder 
inwoners te vergroten. ‘Dat doen we 
door communicatie en voorlichting en 
ook de gemeenteraad kijkt nauwlettend
mee. We verbeteren de service door ook
PMD thuis op te gaan halen. Daarnaast
kijken we naar mogelijkheden voor goede 
nascheiding. Die moet het op termijn 
mogelijk maken om ook natte fracties 
(bijvoorbeeld keukenafval) uit het 
restafval te halen.’

Compliment afvalophalers
‘Verder wil ik Avalex en onze gemeente-
lijke afvalmedewerkers complimenteren.
Het blijkt in coronatijd een vitaal beroep.
De mannen en vrouwen moeten en gaan
door, daar zijn we als bestuur trots op. 
Inwoners bleken over 2019 vrij tevreden
over de afval-ophaal. We hebben als 
Wassenaar ook meegedaan met de World

Cleanup Day en we zien mooie initiatieven
in Wassenaar van inwoners zelf. Zoals 
het Wassenaars afvaldieet. Het aanschaf-
fen - en het weer weggooien - van spullen 
heeft van al ons gedrag de grootste 
milieu-impact. Het beste is om de 
afvalkraan dicht te draaien en dat begint
thuis, bij onze eigen prullenmand. Van 
dit soort initiatieven gaat ons Wassenaars
hart groener kloppen.’

OP WEG NAAR EEN GROENE TOEKOMST

‘Het is vijf voor twaalf! De hoeveelheid restafval
is nog veel te hoog en moet vanuit milieuoog-
punt landelijk lager worden. Ook de gemeente
Wassenaar onderschrijft de urgentie om groener
te leven. De bereidheid onder de inwoners tot 
afvalscheiding is er, alleen moet er een schepje
bovenop. Ofwel een schep afval vanaf. We willen
naar 30 kilo restafval per inwoner in 2025.’

Blijf op de hoogte via:

l de artikelen in deze krant;

l www.afvalscheidingswijzer.nl;

l www.eigenwijsafval.nl.

Meer info op: 
www.wassenaar.nl/afvalscheiding


