GROF HUISHOUDELIJK AFVAL & KRINGLOOPGOEDEREN

Afvalnieuws
Afval XL

Houten is een koploper op het gebied
van afval scheiden. Vorig jaar werd maar
liefst 8,5 miljoen kg afval ingeleverd bij
het afvalscheidingstation en de kringloopwinkel. De grootste stromen die daar
worden ingeleverd zijn:

Geef grof huishoudelijk
afval een tweede leven
Grote oude spullen die niet in de kliko passen noemen we grof huishoudelijk afval. Denk aan oude bankstellen, kasten, tafels, tapijten of
je oude kapotte fiets. Maar ook grote stukken hout, puin, ijzer en koper
dat vrijkomt bij de verbouwing van de keuken of badkamer horen bij dit
afval. Al deze spullen en materialen zijn nog prima opnieuw te gebruiken
of te recyclen.

1,5 miljoen kg puin
1 miljoen kg hout
1 miljoen kg grond
1 miljoen kg snoeiafval
400.000 kg oud ijzer
400.000 kg elektrische apparaten
300.000 kg herbruikbare goederen
Afvalscheidingstation
De Brug 9
di-vr 8.30-12.30 uur en
13.00-16.00 uur
za
8.30-16.00 uur
Het afvalscheidingstation is alleen voor
inwoners van Houten. Neem dus uw
legitmatiebewijs mee.
Kringloopwinkel
Lange Schaft 18
ma 13.00-17.00 uur
di-vr 10.00-17.00 uur
za 10.00-16.00 uur
Afvalapartlijn
Veel grote spullen kunt u ook gratis
laten ophalen. Bel hiervoor de afsprakencentrale 0800 022 38 66. Bereikbaar
op werkdagen van 8.00-17.00 uur.

DOE MEER
MET AFVAL
Deze campagne is een initiatief
van alle Utrechtse gemeenten

Op het afvalscheidingstation aan De Brug 9
kunt u 20 soorten afval
gescheiden inleveren.
Er staat ook een
container waarin u
spullen voor de kringloopwinkel kwijt kunt.

Kringloopgoederen
Oude spullen, meubels, speelgoed, kleding en andere materialen uit het grof huishoudelijk afval die nog heel of te repareren zijn, noemen we kringloopgoederen. Dit
is bijvoorbeeld een oude kast, een wieg die niet meer wordt gebruikt of elektrische
apparaten die het nog doen. Door deze goederen een tweede leven te geven, spaart
u het milieu en helpt u een ander. Ook scoort u hoog op de ladder van Lansink (zie
pagina 2). Breng herbruikbare goederen dus naar de kringloopwinkel aan de Lange
Schaft 18. Ook kunt u ze kwijt op het afvalscheidingstation of thuis laten ophalen
door de kringloopwinkel. Bij de kringloopwinkel worden de spullen schoongemaakt,
opgeknapt en verkocht. Op die manier kunt u met uw oude of afgedankte spullen
weer iemand anders blij maken.

Grofvuil
Dan zijn er ook nog kapotte en versleten producten en materialen die niet direct
opnieuw kunnen worden gebruikt, zoals een versleten autoband, kapot speelgoed,
een kapotte wasmachine, puin en grote stukken hout. Dit heet grofvuil en kunt u als
inwoner van Houten bijna allemaal gratis naar het afvalscheidingstation aan De Brug
9 brengen. Hier kunt u het afval gescheiden in 20 verschillende containers gooien.
Dus hout bij hout, ijzer bij ijzer, puin en stenen bij het puin, enz. De gescheiden
materialen gaan naar speciale verwerkingsbedrijven, die er weer grondstoffen van
maken. Fabrieken kopen die grondstoffen op, zoals plastic korrels of omgesmolten
ijzer, om er nieuwe producten van te maken. Zelfs van grofvuil dat niet meer
herbruikbaar is, worden brandstofbrokken gemaakt voor bijvoorbeeld de cementindustrie.

DE LADDER VAN LANSINK

Manieren van afvalverwerking
Er zijn verschillende manieren om
met afval om te gaan. We kunnen
het afval storten, verbranden,
opnieuw gebruiken of er iets
anders van maken. Het allerbeste
is natuurlijk te voorkomen dat
er afval ontstaat. Dit noemen
we afvalpreventie. Nu is de ene
manier van afvalverwerking beter
voor het milieu en de economie
dan de andere. Hiervoor bedacht
de Nederlandse politicus Ad
Lansink in 1979 een volgorde
die landelijk bekend staat als de
‘Ladder van Lansink’. Hiernaast
staat de ladder afgebeeld,
gerangschikt van hoog (de beste
manier om met afval om te gaan)
naar laag.

Grofvuil is
vaak nog prima
te recyclen

Voorkomen van afval
(afvalpreventie)
Op verschillende manieren kunt u
ervoor zorgen dat er helemaal geen
afval ontstaat. Bijvoorbeeld door spullen te kopen die lang meegaan, zo min
mogelijk eten weg te gooien. Voedsel
weggooien verspilt namelijk energie:
voor de productie, het vervoer en het
klaarmaken ervan. Neem een boodschappentas of big shopper mee naar
de winkel. Dat bespaart heel wat plastic
tasjes. Plak een Ja/Nee of een Nee/Nee
sticker op de brievenbus. Dit noemen
we afvalpreventie.

Hergebruiken van producten
Hierbij gaat het erom dat (oude) of
afgedankte spullen oftewel kringloopgoederen niet worden weggegooid
maar opnieuw gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan het opnieuw gebruiken van

Puin, stenen en cement

een bankstel, kast, lamp, televisie of
koelkast.

Hergebruiken
(recyclen) van materialen
Dit betekent dat kapotte en oude
huisraad en andere afvalstromen als
glas, papier en GFT uit elkaar worden
gehaald, worden verwerkt, bewerkt
en/of omgesmolten. De overgebleven onderdelen of restanten zijn weer
grondstof voor nieuwe producten. Zo zit
er in elektrische apparaten veel koper,
zilver, ijzer en aluminium. De metalen
krijgen bijvoorbeeld een tweede leven
als autovelg of fiets. Glas wordt weer
nieuw glas. Oud papier wordt weer een
nieuwe folder of krant. En van het plastic (kunststof) van oude printers en computers kunnen weer pennen of kleerhangers worden gemaakt. Zelfs groente-,
fruit- en tuinresten zijn grondstoffen
voor groene stroom en compost.

Hout

IJZER

Gesorteerd, vermalen
en gebruikt om spaanplaten van te maken
voor bijvoorbeeld
nieuwe meubelen.

Gesorteerd, gereinigd,
omgesmolten en verwerkt tot nieuwe ijzeren
producten, zoals een
fiets of autovelg.

Veel dingen waarvan u misschien
denkt dat het afval is, zijn voor een
ander een product of grondstof.
Daarom is het zo belangrijk dat u uw
grofvuil scheidt van het gewone afval.
Breng het naar het afvalbrengstation,
milieustraat of in sommige gemeenten
naar de gemeentewerf. Nadat het
grofvuil goed is gescheiden, gesorteerd en eventueel bewerkt, kunnen
er weer waardevolle dingen van
worden gemaakt. Hiernaast geven
we enkele voorbeelden.

Gebroken in kleine
brokken en gebruikt
onder de wegen en
straten.

www.doemeermetafval.nl

Waar kunt u
met het Grof
huishoudelijk
afval naartoe?

Verbranden
Dan kunnen we weggegooide of afgedankte spullen en ander afval ook verbranden. Dat gebeurt vooral met het restafval. Voor het milieu is dat niet zo goed,
want door de verbranding gaan bruikbare
stoffen als glas, papier, hout en plastic
verloren. Bovendien moeten we weer
nieuwe grondstoffen winnen om dezelfde
producten te kunnen maken. Denk aan
zand en kalk voor glas of aardolie voor
plastic. Hierdoor wordt het landschap en
de natuur aangetast, terwijl door recycling
de natuurlijke hulpbronnen in de bodem
blijven. Wel wordt de warmte van de verbrandingsoven gebruikt voor verwarming
van huizen of omgezet in energie.

Storten
Afval wordt ook gestort op stortplaatsen.
Daar verteert het voor een groot deel.
Maar sommige spullen, zoals plastic en
piepschuim, verteren (haast) niet en
blijven honderden jaren liggen. Daarom
is storten geen goede manier om met
afval om te gaan.

Voorkomen
van afval

Hergebruiken
van
producten
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van
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VLAK GLAS

U kunt uw oude of overbodige
spullen ook op internet aanbieden.
Meestal willen mensen er wel iets
voor betalen.

Afvalbrengstation
of milieustraat
Breng uw kapotte en versleten
spullen en materialen naar het
afvalbrengstation, de milieustraat
of in sommige gevallen naar de
gemeentewerf. Hier kunt u al het
afval optimaal per soort gescheiden
in verschillende containers kwijt. Zo
gaat het hout bij hout, ijzer bij ijzer,
puin bij puin enzovoort. De gescheiden materialen gaan naar speciale
verwerkingsbedrijven, die er weer
grondstoffen van maken. Fabrieken
kopen die op om er weer nieuwe
producten van te maken.

afval storten

AUTOBANDEN

Spullen en materialen die nog heel
of te repareren zijn kunt u naar de
kringloopwinkel brengen. Daar worden ze schoongemaakt, opgeknapt
en verkocht. Op die manier kunt u
met uw oude spullen weer iemand
anders blij maken.

HARD PLASTIC
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Aan huis opgehaald
In sommige plaatsen kunt u uw grofvuil ook laten ophalen. Soms is dat
op een vaste ophaaldag. Meestal
kunt u een speciaal telefoonnummer
bellen voor een afspraak. Dan halen
de afvalinzamelaars het thuis bij u
op. Hiervoor moet u soms wel wat
betalen.

Wat door
de één is
afgedankt,
is voor de
ander een
nieuwe lamp.
Gesorteerd, verwerkt
en gebruikt voor bijv.
rubbertegels in speeltuinen en in kunstgrasvelden.

Gesorteerd, verwerkt
en toegepast in bijvoorbeeld glaswol of
de reflecterende verfstrepen op het fietspad
en de weg.

Gesorteerd, gereinigd,
omgesmolten tot plastic korrels voor nieuwe
plastic producten,
zoals speelgoed en
tuinmeubelen.

Afvalnieuws is gedrukt op 150 grs. Reviva print, 100% kringlooppapier.

Wist u dat ?
…afvalbrengstations en milieustraten de
ideale plaats zijn waar u bijna al uw huisvuil optimaal gescheiden kwijt kunt!
…door kringloop de levensduur van
goederen met gemiddeld 1,5 jaar wordt
verlengd? Dit kan nog verder omhoog.
Kringloopwinkels, maar ook de verkoop
van uw afgedankte spullen via internet helpen daaraan mee. Zo dragen we bij aan
een beter milieu en kleinere afvalberg.

CO2-reductie door kringloop
De kringloopwinkels in ons land leveren een veel grotere
bijdrage aan het milieu dan vaak wordt gedacht. Dat blijkt uit
berekeningen van TNO. Branchevereniging Kringloopbedrijven
Nederland (BKN) heeft TNO gevraagd met harde cijfers te komen
over de positieve bijdrage van de winkels aan het milieu en de
werkgelegenheid.

Verrassende uitkomsten
TNO komt met verrassende uitkomsten. Zo blijkt dat het inzamelen en
opnieuw gebruiken van 1000 kilo kringloopgoederen gelijk staat aan een
besparing op de uitstoot van eveneens 1000 kilo CO2. Dit staat gelijk aan
5300 km autorijden. De wat grotere kringloopwinkels zamelen jaarlijks
al zo’n 500.000 kilo herbruikbare goederen in, omgerekend bespaart dit
een CO2–uitstoot, die normaal gesproken vrijkomt bij het met aardgas
verwarmen van 150 huizen.

Goed voor milieu en kansarmen
Dankzij de nieuwe, goed onderbouwde cijfers van TNO weten we nu hoe
belangrijk kringloopwinkels zijn voor het terugdringen van CO2 en voor het
milieu. En wij kunnen daaraan bijdragen door onze
oude en afgedankte spullen er heen te brengen
en een tweede leven te geven. Bovendien
helpen de meeste kringloopwinkels ook
nog eens kansarmen op de arbeidsmarkt aan het werk.

PRIJSVRAAG: Maak kans op een
duurzaam verrassingspakket
Los de volgende vragen en rebus op:

1a 	Hoeveel kilo CO2 wordt er minder

uitgestoten als er 100 kilo aan
kringloopgoederen een tweede leven
krijgen?

1b 	Deze CO2-besparing staat gelijk aan ….
kilometer autorijden.

2	
Noem de drie beste manieren om met
afval om te gaan

3	
Waar kunt u uw grofvuil optimaal
gescheiden kwijt?
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 oem 3 producten die van gescheiden
N
grofvuil kunnen worden gemaakt
(uitleg: noem eerst het afval en dan wat
	
ervan wordt gemaakt!)

Stuur uw oplossingen vóór 4 juni 2011 in.
per post:
of mail naar:
Campagne ‘Doe meer met afval’
prijsvraagkringloop@doemeermetafval.nl
o.v.v. Prijsvraag Afvalnieuws Kringloop
Vermeld er wel uw gegevens bij.
t.a.v. Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
Postbus 3250
3760 DG SOEST

Uit de goede inzendingen wordt per Utrechtse gemeente een winnaar getrokken. Uiterlijk 18 juni 2011 maakt
de redactie van Afvalnieuws de winnaars bekend. Zie de uitslag op www.doemeermetafval.nl
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