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Groningers pogen
honderd dagen
afvalvrij te leven
REDMAR BOSMA

GRONINGEN De gemeente Gro-
ningen start in februari het pro-
ject ‘100-100-100’. Doel hiervan
is om de hoeveelheid afval terug
te dringen.

De getallen staan voor 100 deel-
nemers die 100 dagen 100 pro-
cent afvalvrij leven. Dat laatste is
praktisch onhaalbaar, weet pro-
jectleider Hanneke Huls, maar
het is volgens haar vooral belang-
rijk dat de inwoners meer komen
te weten over het gescheiden
aanleveren van afval.

„Vooral het terugdringen van
het restafval is belangrijk”, zegt
ze. Dit is afval dat niet valt te recy-
clen. „Daarom vragen we de deel-
nemers wekelijks hun restafval te
wegen en het gewicht online in te
vullen. Op een lijst kunnen ze
zien wat daaronder valt. Want
met die kennisverspreiding valt
veel winst te behalen.”

Aan het eind van de rit wordt
gekeken wat het gemiddelde ge-
wicht is van de gemeente. Gro-
ningen volgt met dit initiatief het
voorbeeld van honderd andere
gemeenten uit Nederland. Ge-
middeld gooit een Nederlands
huishouden per week 9 kilo rest-
afval weg. In Groningen is dat 1 ki-
lo minder. „De reden dat we hier-

mee starten is dus niet omdat on-
ze gemeente er slecht voor staat,
maar is puur om een extra stap in
de goede richting te zetten”, al-
dus Huls.

De deelnemers krijgen naast
het wegen ook andere opdrach-
ten. Bijvoorbeeld: ‘Tel op één dag
hoe vaak jij een nieuwe verpak-
king opent’. Hiermee hoopt de
gemeente de bewoners meer te
laten nadenken over het produ-
ceren van afval. „Denk aan iets
simpels als de verpakking van pa-
prika’s”, zegt Huls. „Die zijn ook,
zonder plastic eromheen, op de
markt te vinden.”

Geïnteresseerden kunnen zich
via groningen.100.100.100.nl op-
geven. Een aantal prominente
Groningers staat al op de lijst, on-
der wie stadsecoloog Jan Doeven-
dans. „Ik ben erg blij met dit ini-
tiatief, want afval hoopt zich on-
nodig op”, zegt hij. „Met kleine
veranderingen maken we al een
gezondere wereld. Want het moet
anders. Al dat restafval dat we
verbranden, heeft schadelijke uit-
stoot.”

Verder hoopt hij dat het project
de kennissenkring van de deelne-
mers ook beweegt om milieu-
vriendelijker te leven. „Zo kan de
deelname zich verspreiden als
een olievlek”, zegt hij. „Een ge-
zonde, welteverstaan.”


