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ARNHEM 100-100-100  

IN VOGELVLUCHT 

 100 dagen met 106 huishoudens 

 Van ma 26 september t/m di 3 januari 

 Doel: 100% restafvalvrij 

 Digitaal platform: arnhem.100-100-100.nl 

 Afvalmeter: elke week restafval wegen en invullen  

 15 weekopdrachten ter ondersteuning en inspiratie 

 Tal van activiteiten van De Groene Vos 

 Supermarktsafari (initiatief één van de deelnemers) 

 Veel publiciteit  

 Eindresultaat en afsluiting (en vervolg?) 
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PROFIEL DEELNEMERS 

 Geen perfecte afspiegeling Arnhemse inwoners 

qua afvalkennis, motivatie, attitude, ervaring met 

afvalscheiding 

 Wel vrijwel alle wijken vertegenwoordigd, 

 Relatief meer in Arnhem-Noord 

 Alleenstaanden, tweeverdieners, huishoudens met 

en zonder kinderen, oud en jong  

 Nauwelijks mensen met buitenlandse achtergrond 

 Allemaal ambassadeurs voor de circulaire 

economie! 
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 ONZE AMBASSADEURS 

 Paul Kusters (gemeenteraadslid SP) 

 Leo de Groot (gemeenteraadslid Partij voor de 
Dieren) 

  

 Helaas verhinderd: 

 Maarten Tjallingii en Petra Hofs (wielrenner resp.  

 communicatieadviseur) 

 Yvonne Renckens (Fair Trade Arnhem) 

 Sabine Roelofs (journalist Arnhemse Koerier) 

 Gerrit Breeman (directeur Volkshuisvesting) 
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MAARTEN TJALLINGII,  

PETRA HOFS EN 2 KINDEREN 

 Beste Jan, 
 
Dank je voor de uitnodiging. Helaas kunnen we niet. Wel heb ik het volgende 
toe te voegen: 
 

 Wat een leuke uitdaging zijn we aangegaan de afgelopen 100 dagen. We zijn 
ons bewust geworden van hoeveel afval we produceren en dat we dat afval 
nog meer kunnen verminderen als deze totaal gescheiden wordt. Een uitdaging 
die we heel erg gemerkt hebben in onze kliko. Deze stond 2 weken na 2 weken 
bijna leeg aan de weg. Twee keer hebben we opgeruimd in huis en hebben we 
ons gemiddelde van 350g per week naar 1 kg per week zien gaan, heel 
jammer....  

  

 We zijn blij dat we hebben meegedaan en we gaan deze impuls 
gebruiken om er een gewoonte van te maken! 
 

 Sportieve groeten, 
Petra Hofs 
en 
Maarten Tjallingii 
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ARNHEM.100-100-100.NL 

WAT WAREN DE BOOSDOENERS? 

 Samengestelde verpakkingen, bijv. aluminium-

plastic, chipszak, koffieverpakking 

 Luierafval 

 Kattengrit 

 Incidenten: bijv. kapotte vaas, grote schoonmaak 

 Gft-afval bovenwoningen en flats 
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GFT-AFVAL SCHEIDEN GROTE UITDAGING 

WANT 36% RESTAFVAL IS GFT 
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DIGITAAL FORUM  

 

 Elke week een digitale opdracht (15 in totaal): 
 * bijv. op zoek naar mobieltjes en dat pak rijstemeel dat al jaren in de 

    kast staat 

 * mee te denken om tot betere scheiding van gft-afval te komen 

 * we loodsten je een beetje bewust door de sinterklaas- en kersttijd heen 

 * inspireerden tot creativiteit met afvalproducten  

 

 Discussies over theezakjes en bouillonblokjesverpakking 
 

 447 berichten in totaal 

   29 gemiddeld per week 

     4 gemiddeld per dag 
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TWEE WORKSHOPS FERMENTEREN 

GFT-AFVAL EN ETENSRESTEN 

 Bokashi-methode 

Verfijnd alternatief voor composteren 

o.l.v. Simone Vos van EM Natuurlijk Actief 

Do 29 sept. en di 8 nov. 
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TWEE REPAIR CAFÉS 

 Gratis hulp bij reparatie van kapotte 

 spullen en fooitje bij succes 

 za 8 oktober en za 17 december 

 www.repaircafe.nl/arnhem 
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TWEE MASTERCLASSES  

AFVAL=GRONDSTOF 

 Achtergronden afvalscheiding, circulaire economie, 

 diftar, landelijk en gemeentelijk afvalbeleid, wat  

 gebeurt er met gescheiden afval, enz. 

 o.l.v. Geert Steeghs, manager overheidsdiensten SUEZ 

 di 11 oktober en wo 19 oktober 
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WORKSHOP ZERO WASTE MAKE-UP  

 Zelf make-up maken van natuurlijke producten 

 zonder afval; bijv. oogschaduw en gezichtspoeder 

 o.l.v. Yvonne Renckens 

 woensdag 26 oktober 
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EXCURSIE SUEZ EN ROTTERZWAM 

 Geavanceerde sorteerinstallatie van PMD- 

 afval; indrukwekkende rondleiding en  

 toelichting 

 RotterZwam: innovatief bedrijf kweken 

 oesterzwammen op koffiedik en 

 demonstratie wormenbak (gft-afval) 

 Volgeboekt met 22 pp 

 Verslag op resultatenpagina 

 Vrijdag 11 november 
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DUURZAAM KERSTDINER ZONDER AFVAL 

EN ZONDER VOEDSELVERSPILLING 

 

Zonder vlees, biologisch, streekeigen producten, energie- 

besparend en voedzaam  

33 pp 

Wo 21 december, Inloophuis Van Slichtenhorststraat 
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SUPERMARKTSAFARI 

 Initiatief Sebastiaan van Sandijk 

 Met 5 pp uitgevoerd 

 Winkels en supermarkten bezoeken 

 Verslag op resultatenpagina 
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TASTE THE WASTE DINER 

 Koken met producten die Estafette en 

Ekoplaza uit de winkel halen 

 Heerlijk driegangendiner i/d Nieuwe Hommel 
 Do 12 januari met 24 pp 
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  HET RESULTAAT 

 In 100 dagen is het onze deelnemers gelukt 

om 93% minder restafval te produceren dan 

het gemiddelde in de gemeente Arnhem.  

 

 Op jaarbasis per inwoner: 

Arnhem:  deelnemers 100-100-100: 

 247,7 kg   17,4 kg 

 EEN FANTASTISCH RESULTAAT! 
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100-100-100 

IN ANDERE GEMEENTEN  

 
 Purmerend   95% 

 Nissewaard  94% 

 Arnhem  93% 

 Twente milieu 92% 

 BAR  92% 

 Avalex  90% 

 ROVA   89% 

 HVC     88% 

 Cyclus   88% 

 Kapelle   88%         

 Haarlem   87,5% 

 Circulus Berkel  83% 

 Assen   81% 
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Op naar een circulaire economie! 
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