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Opbrengst 
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‘Meer doen met minder afval’ 
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Meer doen met minder afval  
 

Het Hogelandster Afvalfestival  

 

De Afvaldroom: de opbrengst 
 

Welke ideeën heeft u hoe we minder afval kunnen produceren? 

 

 Composteren ipv groene kliko gebruiken. 

 Duidelijker aangeven waar je wat kunt inleveren. Bijv. frituurvetbak Leens staat bij 

voetbalkantine, maar hoe weet je dat? 

 Groente uit plastic. 

 Broodtrommels en bekers vs pakjes en zakjes. 

 Subsidie op wasbare luiers (het is makkelijker dan mensen denken). 

 Statiegeld op flesjes en blikjes, begin bij de bron. 

 Geen plastic zakken bij de groente in de supermarkt. Netjes zijn heel handig. 

 Geef inzicht in kosten afval zodat mensen daar goede keuzes in kunnen maken en zelf 

controle geeft. 

 Geen aardolie plastic, maar biologisch afbreekbaar plastic. 

 Resultaten van deze dag delen met inwoners. 

 Meer duidelijkheid over de verwerking van afval, en om reden zoveel mogelijk scheiden. 

 Aanbieden van (korting) compostvaten en informatie over composteren, mensen stimuleren. 

 Inzicht geven aan inwoners over opbouw kosten, waarde van afval. Hierdoor kennis voor 

keuze scheiden. 

 

Sessie 1: bedenk de keuken van de toekomst. Hoe ziet die keuken er uit, waarin je met alle 

gemak afvalvrij kunt leven? 

 

 Plastic flessen hergebruiken. 

 Minder en slimmer apparaten. 

 Afgepast eten per persoon. 

 Droge producten, bonen, granen. 

 Terug naar de glazen fles + week fles. 

 Niet heel veel plastic zakken. 

 Meer samen eten (met de buren). 

 Navul flessen/verpakkingen. 

 Het begint bijv. met plastic vrij inkopen. 

 Eten zonder plastic. 

 WC met regenwater doorspoelen. 

 Verbrandingsovens voor afval. 

 Shredder. 

 Geen 2x met plastic verpakt. 

 Niet plastic verpakking. 

 Shredder voor kunststoffen. 

 Grijs waterleidingnet. 

 Hergebruik afvalwater. 

 

Afvalvrij 

 Geen afvalvrij meer noemen. 

 Oplosbare pillen. 
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 Astronautenvoedsel, smaak? 

 Controle aan de voorkant. 

 Gesloten keten. 

 Hergebruik. 

 Kan me niet voorstellen. 

 Pillen voor elke…. Tijden. 

 Zelf circulair leven 

 Geen afvalbak 

 

Wat als afval net zo kostbaar zou zijn als goud? 

 

 Compost ophalen 

 Iets nieuws er van maken 

 Mikt zijn rommel niet over de schutting 

 Eerst goed nadenken, dan pas doen 

 Supermarkt plastic naar beneden 

 Licht kopen (light as a service) in plaats van lampen 

 Meer hergebruiken en repareren 

 Nog veel bewuster omgaan met afval 

 Duurzamere apparaten 

 Je verzamelt veel meer en zal veel minder weggooien 

 Bewustwording overdragen en daarmee veel leuke tips verspreiden voor hergebruik in eigen 

huis 

 Zorgvuldig aankopen en behandelen en afdanken 

 Afval (zorgvuldig) verkopen en in de winkel vragen naar verpakkingsloos 

 Leren van wat vroeger beter was 

 “als afval” = “als grondstof” 

 Mentaliteit veranderen 

 

Hoe ziet een keuken eruit waarin je met gemak afvalvrij kunt leven? 

 

 Centraal koken 

 Eten uitdelen 

 Koken met lokaal voedsel en voedsel geteeld in eigen tuin 

 Verpakking mee naar de winkel 

 Minder voorraad 

 Hoek voor het scheiden van afval met verschillende compartimenten 

 Eigen composthoop 

 Kleine afvalstations in het gebouw van appartementen 

 

Wat heeft u nodig om minder afval te produceren: 

 

 Meer inzamelmogelijkheden: 

o Plastic 

o Hardplastic 

 Papiercontainer bij huis 

 Inleveren tuinafval, meer mogelijkheden in het dorp 

 Papiercontainer bij Jumbo op het pleintje 

 4 keer per jaar gratis grofvuil brengen net als in grondingen 

 Mogelijkheid om thuis beter te kunnen scheiden 
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 Als u gescheiden afval wilt hebben … geef dan meerdere tonnen, rose, wit, grijs, groen  net 

zoals in Italië 

 Op verschillende plekken in het dorp nette vakken/bakken voor tuinafval!! Het hele 

groeiseizoen 

 2 x per jaar snoeiafval gratis ophalen 

 Mogelijkheid om meer producten zonder verpakking te kopen (die ook betaalbaar zijn) 

 Ook winkeliers vertrekken in kwestie van minder plastic 

 

 1 kapotte dakpan, waar laat ik die? Daar ga ik geen 17 euro voor betalen bij de milieustraat 

 1 dag op de stort Usquert door Dorcas 

 Grof afval gratis paar keer per jaar in Leens brengen 

 Op de containers van Humanitas staat: Alleen bruikbare kleding, waar laat je dan de vodden? 

 Vaker gratis storten grof afval 

 Betalen per keer aanbieden, niet per kilo 

 Zero Waste ambitie 

 Scheiden moet makkelijk zijn. Bijvoorbeeld papier container bij huis, niet te ver weg 

 Kosten voor grofvuil hoog voor minima en lastig brengen als je geen auto hebt. 

 Milieustraat: 

o Eerst: Stekkercheck 

o Dan: Kringloopwinkel 

o Dan: Repareren 

o Dan: Demonteren 

o Dan: Afvalverwerking in fracties 

 

 


