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De weekopdracht van de 100-100-100 actie luidde: “Wat is er nodig voor minder afval en meer 
afvalscheiding?” 
 
Natuurlijk is het een feit dat bijna alles wat je inkoopt verpakt is. Het zal nog even duren voor het de 
gewoonste zaak van de wereld is, dat je onverpakte spullen mee naar huis neemt. Maar misschien 
gaat het sneller dan wij denken. Vorig jaar kon ik mij nog niet indenken dat ik geen gratis plastic tas 
meekreeg bij mijn boodschappen. Nu heb ik altijd mijn eigen tas bij mij. En ik merk dat iedereen dat 
heel normaal vindt. Wellicht nemen wij volgend jaar ook allemaal onze eigen bakken en zakken mee 
naar de winkels. Dat scheelt een berg afval.  
 
Maar nu moeten wij het toch eerst thuis zelf goed scheiden. En 
dat kunnen wij volgens de deelnemers het beste doen als je een 
goede ‘afvalscheidingstation’ in huis hebt. Gerda Kazius heeft 
thuis een groen-, een PMD- en een rest bak. “Zo scheid je de 
meeste afval al heel gemakkelijk”, vindt Gerda. “Buiten hebben we 
de papier kliko en een doos met glas afval. Het is bij ons zo 
vanzelfsprekend. We missen nog wel de PMD kliko. Dan kan de 
rest afval kliko de deur uit. We hebben zo weinig restafval, dat kan 
dan in de ondergrondse.” Jos van Nieuwenhoven vindt ook dat 
een goede afscheiding begint bij een goede afvalbak. “Ik heb er 
een gekocht waarin je vier afvalstromen kunt verzamelen. Een 
goed begin is het halve werk!” Merete Gerhards heeft ook 4 
afvalbakken in de keuken voor de dagelijkse afvalstromen. “Dat 
helpt. Minder afval krijg je ook door producten te kopen die minder 
of geen verpakkingen hebben of verpakking waar meer in kan, 
bijvoorbeeld 1 liter fles shampoo ipv 250 ml. Doordat we anders 
zijn gaan eten en veel zelf maken, hebben wij ook minder 
verpakkingen. Mijn volgende stap wordt zelf verpakkingen 
meenemen voor de kaas, vis en noten.  
Jullie hebben me geïnspireerd.” 
 
Barbara Jeurissen zegt vooral Nee tegen spullen die zij niet echt nodig heeft. “Als ik dit omdraai, dan 
wordt het: Alleen ja zeggen tegen spullen die ik nodig heb en echt ga gebruiken. Naar winkels gaan 
waar ik terecht kan met mijn eigen zakken, bakjes e andere verpakkingen. “ 
Manon Vos vindt het afval scheiden heel makkelijk. “Helaas zijn er nog veel mensen die er gewoon 
geen moeite voor willen doen. Ik denk dat we het meeste kunnen winnen als iedereen afval scheiden 
normaal zou vinden (zoals in bv Duitsland en Oostenrijk). Als iedereen het doet, dan volgt de industrie 
vanzelf wel.” 
  
Ik ben benieuwd hoeveel ongebruikte elektrische apparaten u heeft in uw huishouden.  
 
 
 


