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Kliekjesdag en kilometers voor lege kliko’s
Honderd Groningers die honderd dagen meewerken aan een project om de stad
100 procent afvalvrij te krijgen. Vandaag gaat het project 100-100-100 van start.

MARIJKE BROUWER

Het duurt nog even voor
het jaar 2025 aanbreekt,
maar in dat jaar wil de ge-
meente Groningen dat

de stad afvalloos is. Daartoe begint
vandaag het project 100-100-100,
dat de aandacht wil vestigen op hoe
Stadjers met ons afval omgaan. De
bedoeling was dat honderd Stadjers
in honderd dagen tijd honderd pro-
cent afvalvrij trachten te leven.

Bijna tweehonderd Stadjers meld-
den zich als deelnemer voor het pro-
ject. Of zij er werkelijk in slagen geen
afval meer te produceren, valt te be-
twijfelen. De intentie het aantal ki-
lo’s huisvuil stevig te beperken is er
in elk geval.

Projectleider Hanneke Huls van
100-100-100 laat weten dat het pro-
ject in tal van Nederlandse gemeen-
ten een succes is gebleken en dat dat
in Groningen ook de verwachting is.
Deelnemers krijgen tips van de ge-
meente en van elkaar om hun afval
te reduceren. Wekelijks wegen ze
hun kilo’s afval en krijgen ze een op-
dracht (,,Wat doe je met je kliekjes?’’
en ,,Hoeveel verpakkingen open je
op een dag?’’). ,,Zo maakt het ver-
schil of je je boodschappen haalt op
de markt of in de supermarkt’’, zegt
Hulst. Halverwege het project is er
een bijeenkomst om de moed erin te
houden.

In Assen bleek een gouden tip van
een deelnemer om de prullenbak uit
huis te verbannen. Hoe verder je
moet lopen om je afval weg te gooi-
en, hoe minder afval je wilt produce-
ren, zo blijkt. Van de 190 deelnemers
in Groningen volgt deze krant er
drie, die u hiernaast aantreft.

Be the change you want to see
Judith Staats (32) woont met man Bram en zoontje
Leto (2 en in de luiers, dat weegt!) in de Groningse
wijk Beijum. Is klassiek homeopaat in opleiding.
Brengt wekelijks een volle vuilniszak naar de grijze
container en streeft middels het afvalproject 100-
100-100 om die minimaal te halveren. Dat wil ze
bereiken door creatiever om te gaan met afval en
door beter te letten op wat ze koopt in de super-
markt. Ze verwacht via het afvalproject handige tips
te ontvangen om afval te recyclen. Is groot voor-
stander van recyclen omdat ze zich betrokken voelt
bij de natuur en het niet kan aanzien dat de aarde
wordt uitgeput. ,,Iedereen had gisteren al moeten
beginnen met 100 procent recyclen. Be the change
you want to see.’’

Ik ben geen groene vogel
Dolf Vogd (70) is bestuurder van Vesta Woonforum
en woont met zijn vrouw Jannie aan de Veenweg in
de stad. Hoeveel vuilniszakken hij per week in de
grijze container gooit? Hij weet het niet exact. Laten
het er twee zijn. ,,Wij hebben een grote tuin met
een mesthoop en vijf kippen. Daar kunnen we veel
kwijt. Zo houden we alleen plastic over om weg te
gooien.’’ Hij is gevraagd om mee te doen aan dit
afvalproject, omdat er ook iemand uit het bedrijfsle-
ven mee moest doen. Hij gaat ervan uit dat ieder-
een nadenkt over afval, maar zegt niet roomser te
zijn dan de paus. ,,Ik ben helemaal geen groene
vogel, ik lig niet wakker van alle problemen van de
wereld. Wel kan ik mijn eigen gedrag aanpassen en
dat kan mooi via dit project.’’

Een sausje van verse tomaten
Yvonne Blaauw (28) is zzp’er in de kunsteducatie.
Woont met haar kat in de Oosterparkwijk in Gronin-
gen waar ze haar afval ongescheiden kwijt kan in
de ondergrondse container. Hoorde van dit project
via sociale media en wilde er graag aan meedoen
omdat het haar zinnig lijkt voor het milieu. ,,Ik heb
een druk leven en produceer best veel afval. Dat
kan anders.’’ Ze verwacht door bewuster met afval
om te gaan het aantal vuilniszakken per week terug
te kunnen brengen van één naar misschien nul. Ze
hoopt dat de wereld via kleine stappen verandert
van een wegwerp- naar een reparatiemaatschappij.
Ook haar koopgedrag wil ze wijzigen. ,,Ik probeer
meer dingen zelf te maken. Geen saus uit een zak-
je, maar juist van verse tomaten. Is ook lekkerder.’’
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