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Het 100-100-100-project is alweer toe aan de negende week. Wij zijn dus al ruim halfweg. In dit 
project streven 103 huishoudens naar om zo min mogelijk restafval. Uit de eerste weegbriefjes 
bleek dat u een goede start maakte. Gebleken is dat u dat in de daaropvolgende weken goed heeft 
volgehouden. Complimenten daarvoor! 
 
Korte terugblik op de weekopdrachten 
De eerste vier weekopdrachten zijn goed verlopen. Hierover kon u lezen in de vorige nieuwsbrief. 
De opdrachten hebben geleid tot veel activiteit op het platform. Dat is mooi, omdat we daaruit 
kunnen leren voor de toekomst. Op het webplatform voorziet u elkaar enthousiast van informatie, 
beantwoord elkaars vragen en kaart u problemen waar u tegenaan loopt aan.  
 
De vijfde weekopdracht stond in het teken van een tweede leven voor gebruiksvoorwerpen; in 
plaats van ze weg te gooien. Kleding en speelgoed worden veelvuldig genoemd als artikelen die een 
tweede leven krijgen. Die worden bijvoorbeeld verkocht op rommelmarkten of weggegeven aan 
anderen of goede doelen. Ook wordt textiel vaak naar een inzamelcontainer gebracht met als 
gevolg dat indirect alsnog een tweede leven krijgt.  
 
Huisdieren stonden centraal in de opdracht van week zes. Hoeveel afval produceren huisdieren? 
Plastic blijkt hierbij een van de voornaamste afvalstromen te zijn. Vaak zit het dierenvoedsel 
verpakt in plasticzakken. In mindere mate is het verpakt in papier. Veel deelnemers blijken als 
huisdier een kat of hond te hebben. Maar ook konijnen en kippen komen opvallend veel voor. Een 
mooie bijkomstigheid is dat huisdieren vaak een groot deel van ons groenafval opeten. Erg handig, 
want zo belandt een stuk minder afval in de rolemmer. 
 
In de zevende week ging u op zoek naar de locaties in huis waar het meeste afval ontstaat. Niet 
geheel onverwacht werd duidelijk dat bij iedereen de grootste hoeveelheid afval ontstaat in de 
keuken. Als goede tweede plaats waar veel afval ontstaat, komt de badkamer. Opmerkelijk is dat 
het afval uit de badkamer vaak minder wordt gescheiden. Het lijkt moeilijker en levert meer 
onduidelijkheden op. Plaatsen waar ook relatief veel afval ontstaat, zijn de tuin, de garage en de 
stal.  
 
In week acht werd u gevraagd uw ogen open te houden buitenshuis om te bezien waar u veel 
zwerfafval tegenkomt. Op het platform was te lezen dat sigarettenpeuken en lege sigarettenpakjes 
met regelmaat worden aangetroffen. Daarnaast worden veel lege blikjes, drinkverpakkingen en 
plasticverpakkingen van etenswaren gesignaleerd op straat en in plantsoenen. En helaas ook zelfs 
volle vuilniszakken… Wat opvalt, is dat niemand op het platform sprak over kauwgom. De straten en 
stoepen zijn helaas wel vaak veelvuldig bezaaid met kauwgomresten. 



 

 
 
 
De negende week staat in teken van het plasticafval. Het is al gebleken dat er vooral veel 
plasticafval is. Het aantal volle zakken die elke twee weken door de deelnemers wordt buiten 
gezet, is verbazingwekkend. Gedurende het project worden deze zakken als service bij u thuis 
opgehaald. Interessant te weten is wat u van deze service vindt.  
 
Afvalmeter 
De deelnemers vullen de afvalmeter heel consequent in. Dat is mooi! Hierdoor ontstaat een 
duidelijk beeld over wat haalbaar is, wanneer men zich inzet het afval goed te scheiden.  
Na de eerste ledigingsronde was de gemiddelde hoeveelheid aan restafval 0,9 kg per deelnemend 
huishouden. Dat was bijzonder weinig. Nu - twee ledigingsrondes verder - is het gemiddelde iets 
gestegen, naar 1,23 kg. Toch moeten we constateren dat we erg goed bezig zijn.  
Deze huidige cijfers betekenen dat de deelnemers nog geen 64 kg restafval per huishouden per jaar 
aanbieden! Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de door de overheid gestelde doelstelling van 
maximaal 100 kg per inwoner per jaar.  
Momenteel bieden onze inwoners –over een heel jaar gezien- gemiddeld zo’n 9,7 kg restafval per 
huishouden, per week aan. Het mag duidelijk zijn dat er enorme stappen kunnen worden gezet als 
mensen afval beter scheiden.  
 
Tips en ideeën deelnemers 
Ondertussen zijn op het platform verschillende tips over het verbeteren van de afvalinzameling en 
over het scheiden van afval makkelijker te maken terug te vinden.  
Erg gewenst is een oplossing voor het groenafval, voornamelijk in het snoeiseizoen. Een tweede 
rolemmer voor het groenafval of extra ledigen in het snoeiseizoen, kan volgens deelnemers een 
oplossing bieden.  
Daarnaast zijn verschillende signalen ontvangen dat het ophalen van plasticafval bevalt. Ook wordt 
veelvuldig aangegeven dat een extra rolemmer voor plastic handig zou zijn. Er wordt zelfs 
voorgesteld om de grijze rolemmer om te vormen naar een rolemmer voor het inzamelen van 
plastic. Daarbij stelt men voor dat men dan de zakjes restafval naar een verzamelcontainer zou 
kunnen brengen. Met de kleine hoeveelheden restafval die tweewekelijks worden aangeboden, is dit 
voorstel goed te begrijpen. De reacties en opmerkingen die bij weekopdracht negen worden 
gevraagd, kunnen daar nog een beter beeld op geven. Al uw verdere tips en ideeën zijn natuurlijk 
nog steeds heel welkom! 
 
In de media 
In de media is er regelmatig aandacht voor het 100-100-100-project in de gemeente Hulst. Dat is 
terecht, gezien het enthousiasme van de deelnemers en de knappe resultaten. Er zijn zelfs 
deelnemers die in het geheel geen restafval meer aanbieden!  
In de PZC en BN de Stem stonden onlangs leuke artikelen, waarin enkele deelnemers werden 
uitgelicht.  
Ook de gemeente Hulst plaatst de nodige artikelen over het project. Deze vindt u op de 
gemeentelijke website en Facebookpagina. Vooral op social media worden veel reacties ontvangen 
over het project. Ook informeert de gemeente de niet-deelnemers over het project door items in de 
pagina’s van de gemeente Hulst in het Zeeuws-Vlaams Advertentieblad en het gemeentelijke 
voorlichtingsblad.  
 
Informatie project 
Opvallend is dat eigenlijk bijna alle deelnemers wel vragen hebben over bij welke afvalstroom een 
bepaald product thuishoort. Hiervoor kunt u steeds terecht in het afvalalfabet op www.zrd.nl.  
 
Vragen over het project kunt stellen via hulst@100-100-100.nl. Mocht u bijvoorbeeld onvoldoende 
afvalzakjes hebben, dan kunt u dat via het genoemde e-mailadres signaleren.  
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