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De aanwezige deelnemers zetten hun handtekening onder de afvalvrijverklaring. - Foto: Studio Kastermans 

HILVERSUM Voor sommige deelnemers lijkt het initiatief om honderd dagen zonder restafval te leven 
niet zo’n enorme uitdaging. Afval scheiden doen ze immers al. Anderen denken er anders over. ,,Mijn 
dochter moet honderd dagen van haar favoriete chips afblijven.” 

Vrijdag was de feestelijke aftrap van het zogenaamde 100-100-100 experiment in Gooi en 
Vechtstreek. Dit staat voor 100 gezinnen, 100 dagen en 100 procent afvalvrij. In de Burgerzaal van 
het Hilversumse raadhuis kwamen enkele deelnemers, waaronder wethouders Nicolien van 
Vroonhoven (Hilversum), Gerrit Pas (Huizen) en Peter Strik (Wijdemeren), bijeen. Zij zetten hun 
handtekening op de speciale afvalvrijverklaring en luisterden naar het verhaal van de nationale 
afvalgoeroe Emily-Jane Lowe uit Baarn. Eén van haar tips: ,,Leg de lat niet te hoog. Houd het vooral 
leuk.” 

In totaal doen er zo’n 170 huishoudens uit deze regio mee aan de actie, die al in veel gemeenten is 
uitgevoerd. Gooise Meren telt met 59 gezinnen de meeste deelnemers, Hilversum volgt met 45 op de 
tweede plaats. Huizen is een goede derde met 27 deelnemende huishoudens. 

Martin Beekhuis is één van die Huizers. Hij geeft aan altijd wel geïnteresseerd te zijn geweest in het 
scheiden van afvalstoffen en recyclen. ,,Ik doe dit dus al, maar het kan altijd beter. Ik ben benieuwd of 
ik interessante tips krijg.” 

’Bewustwording’ is het toverwoord van de actie, geeft GAD-woordvoerder Anne Kluivers aan. 
Belangrijk is dat deelnemers bewust inkopen. Iedere maandag krijgen zij tips, vragen of 
weekopdrachten die hen de honderd dagen door helpen. ,,Maar het wordt wel een uitdaging met 
Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw”, geeft Kluivers toe. ,,Maar daar zullen we ook op inspelen. Ook 
zijn er tussentijds actie om de mensen te motiveren.” 

Adri en Cor Westland uit Weesp hebben die motivatie niet nodig, geven zij aan. ,,Ik doe al van alles 
aan het scheiden van afval”, geeft zij aan. ,,Maar als je in bijvoorbeeld Noorwegen op de camping ziet 
hoe goed ze afval scheiden dan hebben wij in Nederland nog een lange weg te gaan. Dan hoor je 
mensen zeggen dat afval scheiden zo’n gedoe is. Nou, het is helemaal geen gedoe.” 

,,Eigenlijk ben ik enigszins teleurgesteld als ik zie hoeveel plastic wij als gezin produceren”, vertelt 
Jeroen Mulder uit Bussum. Hoewel die toename best logisch is door de komst van een kleine, 
verbaast hij zich daar over. ,,Ik hoop dat we het gaan volhouden, vertelt de Bussumer over de actie. 
,,Het kan wel, maar je winkelt toch veel uit gemak. Dat kan nu niet en daar kijk ik toch wel het meest 
tegenop.” 

Overigens kan Mulder een vierde ’100’ aan het project toevoegen. Hij wil afvallen en op de laatste dag 
in februari volgend jaar nog maar honderd kilogram wegen. (lachend.) ,,Vooral wat dat laatste betreft 
wordt dit initiatief door velen om me heen met belangstelling gevolgd.” 
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