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Eén za$erestafval
ineen heel kwartaal
Honderd dagen Iang geen restafval produceren. Dat is de uitdaging die De Groene Vos Arnhem stelt. Hoe doet de stichting het eigenlijk zelf?

,,De praktijk leert dat de roo procent niet wordt gehaald. Tenzij je
smokkelt. Maar het is ook niet onze intentie dat er helemaal geen

cent uit materialen die kunnen
worden hergebruikt, zoals groen-

Het gaat erom een algemene beMarco Bouman

wustwording op gang te breng-

Aan het einde van1OO-1OOlOO'hebben we dus een Arn-

J[rnfuem'a

en.

restafval wordt geproduceerd.

Van al het afual dat in Arnhem

Honderd Arnhemse huishoudens moeten vanaf z6 september
honderd dagen lang 1oo procent
'restafvalloos' door het leven

in de grijze

container terechtkomt, bestaat momenteel 56 pro-

gaan. Enkele prominente Arn-

fruit- en tuinafval, plastic verpakkingen en oud papier."
te-,

hemse'afvalscheidkampioen'?
,,Het is geen wedstrijd. Het gaat
om het gemiddelde van alle deelnemers. Dat cijfer willen we gaan
vergelijken met het gemiddelde
in heel Arnhem en met het lande-

lijke beeld."

hemmers hebben de handschoen

van 'roo- roo-1oo', een project
van Stichting De Groene Vos en

U bekommert zich al heel lang
om het milieu. Hoeveel restafval produceert Huize Jan

de gemeente, al opgepakt.

Jan Schreur, voorzitter van De
Groene Vos, ho'eveel mensen
doen er tot nu toe mee?
,,We staan op een kleine dertig"
Daar ben ik niet ontevieden mee.

We zijn pas net begonnen, het
echte mediaoffensief moet nog
komen. Ik verwacht dat we de
honderd gaan halen. Als het er
minder ziin, gaat het toch door.
Als het er meer zijn ook."
ls dat haalbaar? Leven zonder

restafval te produceren?

A

Schreur eigenliik zelf?
,,Ik heb zelf- ik woon alleen

-

on-

ilfi

geveer één zakje restafaval in het
kwartaal. Dat is dus niet zo gek
veel. Dan gaat het om kaaskorsten en zo. Ik gooi de zak wei eerder weg. Anders gaat het schimmelen en stinken."

r

Van al het afval dat in Arnhem
in de grijze container terecht-

§ Gelderlander-verslaggever Be-

komt, bestaat momenteel 56
procent uit materialen die kunnen worden hergebruikt, zoals
gft, plastic en oud papier.

rendien Tetelepta doet mee aan
het project1OO-|OO-iOO'. Zii
doet vanaf 26 september in deze krant verslag van haar poging
geen restafval te produceren.

Jan Schreur, voorzitter van De Groene Vos, heeft zelf maar weinig restafval.
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