
Meer 
doen met
minder afval

Diftar+
Diftar+ staat voor gedifferentieerd 
tarief. U betaalt naast een vast 
tarief, per kilo en per lediging. Met 
Diftar+ weet u zeker dat u betaalt 
voor het afval dat u weggooit. 

Nascheiding
Plastic, metaal en drankkartons 
(pmd) en luiers worden door 
afvalverwerker Omrin achteraf uit 
het restafval gehaald. Dit afval kan 
gewoon in de grijze container. Dat 
noemen we nascheiding.

VANG
VANG staat voor Van Afval 
Naar Grondstof. Veel afval is 
recyclebaar en kunnen grondstoffen 
worden om nieuwe producten van 
te maken. Daarvoor moet afval 
goed gescheiden worden. Zo 
gaan grondstoffen niet verloren en 
vormt het afval van vandaag, de 
grondstoffen van morgen.

Lutje houkje

Inwoners aan het woord

The Great Plastic Bake Off

Zelf compost maken

Wethouder Theo de Vries 
over Diftar+ 
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Voor u ligt de speciale afvalkrant van 
gemeente Het Hogeland. Want er gaat 
nogal wat veranderen volgend jaar. En daar 
informeren we u graag over. In deze krant 
vindt u informatie over Diftar+, nascheiding, 
de VANG-doelstellingen en een voorbeeld 
van de afvalkalender. Allemaal zeer 
belangrijke informatie, maar we hopen u 
behalve te informeren, óók te inspireren. Met 
mooie verhalen, praktische tips en goede 
voorbeelden.

Neem het initiatief van The Great Plastic Bake Off: 
een container met daarin een fabriekje dat van plastic 

afval straatklinkers maakt. Vanaf volgend jaar te 
vinden in de haven van Lauwersoog! Of House of 
Design. Het bedrijf van Eileen Blackmore uit Zoutkamp 
daagt productontwerpers uit te komen met duurzame 
alternatieven. 

Ik praat als burgemeester én als mens als ik zeg dat ik 
mij zorgen maak over de toekomst van de aarde. Hoe 
geven we het door aan de volgende generaties? Dan 
hebben we het over de wereld, maar ook concreet over 
onze eigen omgeving. Terwijl ik dit opschrijf zie ik twee 
beelden voor mij. Allereerst de talloze scheepswrakken 
voor de kust van Afrika. Daarnaast de bijna overdreven 
hoeveelheid plastic in de supermarkten. Hoe kan dat 
nou? Hoe kunnen we schepen nou zo dumpen en onze 

oceanen laten veranderen in plastic soep? Gelukkig 
schijnt achter donkere wolken altijd de zon. Ik zie 
dan ook veel kansen en mooie initiatieven ontstaan. 
Vaak door nieuwe technologieën en maatschappelijke 
betrokkenheid. 

We doen allemaal een beetje. Zo probeer ik zelf 
ook mijn bijdrage te leveren. We scheiden thuis ons 
papier en glas, letten goed op bij het kopen van onze 
producten, zamelen onze kleding in en brengen kapotte 
spullen weg. Maar ik vind goed afval scheiden soms ook 
lastig. En ik begrijp het heel goed als mensen zeggen: 
ja, maar u hebt geen kinderen meer in de luiers. Toch 
kunnen we allemaal wat doen. ‘Het is beter om een 
kaars aan te steken, dan de duisternis te vervloeken’. 

‘Hoe geven 
we de aarde 
door aan 
de volgende 
generaties?’
Dit van oorsprong Chinees spreekwoord, 
is een beetje mijn levensmotto geworden. 
We kunnen mopperen over van alles en 
nog wat, maar ook kijken naar wat we 
zelf eraan kunnen doen. Zoek dus naar 
mogelijkheden, zie kansen en doe wat 

u kunt doen. Dan 
wordt het vanzelf 
weer licht.

We moeten dit 
dan ook echt 
met elkaar doen 
en elkaar hierbij 
helpen. Dat hoeft 
niet ingewikkeld te 
zijn. Integendeel 
zelfs. Denk aan 
het wegbrengen 
van grof 

huishoudelijk afval. Heeft iemand geen 
auto, maar wel afval? Bied aan om naar 
de stort te rijden. Of neem als u toch naar 
de glasbak gaat, ook gelijk het glas mee 
van uw (oudere) buurman of buurvrouw. 
Wie weet waar zo’n aanbod weer toe kan 
leiden. 

We zijn ons als gemeente bewust dat we 
ook zelf stappen moeten zetten en onze 
verantwoordelijkheid moeten nemen. 
We moeten het samen doen. Ik ken 
Het Hogeland als een gemeente waar 
die bereidheid tot samenwerken is. Het 
zou toch prachtig zijn als we ook samen 
komen tot een vermindering van ons 
afval?

Henk Jan Bolding
Burgemeester Het Hogeland

AFVALTIP VAN 
HENK JAN BOLDING
Gooi spullen niet meteen weg, maar kijk of u mensen om u heen 
er blij mee kunt maken. Of breng het naar het Repair Café, zet 
het op een website als Marktplaats of deel het in speciale ruil of 
geef weg-groepen op Facebook.
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Afvalcoach Harry van Dam 
Houdt een oogje in het zeil
Als afvalcoach helpt Harry van Dam 
Hogelandsters met het scheiden van hun afval. 
De voormalig chauffeur van de vuilnisauto 
ziet nog regelmatig de meest gekke dingen in 
de grijze of groene container langskomen en 
gaat daarover met inwoners in gesprek. Zo wil 
hij hen bewust maken van wat wel en wat niet 
mag. 

De dag begint vroeg voor Harry van Dam. De 
afvalcoach is altijd rond kwart voor 7 ’s ochtends op de 
gemeentewerf in Uithuizen. Dan doet hij het hek van 
de werf open, opent de deuren en zet hij alvast koffie 
voor de mensen die die dag op pad moeten. Denk aan 
de chauffeurs van de vuilnisauto en de mensen van het 
groenbeheer. 

Voormalig chauffeur
De afvalcoach blijft ook in 2021 in deze functie actief. 
Een functie die hij grotendeels zelf creëerde, toen er 
helaas artrose bij hem werd geconstateerd. “Ik was 
chauffeur in de voormalige gemeente Eemsmond tot 
ik door artrose de joystick in de auto niet meer kon 

bedienen.” Sindsdien helpt Van Dam inwoners met het 
scheiden van afval, controleert hij containers, houdt 
hij bij wat er niet goed gaat en spreekt hij waar nodig 
mensen aan. “We werken met speciale kaarten, die 
we aan een container kunnen vastmaken. Als er iets 
niet goed is gegaan, kunnen we mensen daar zo op 
wijzen”, legt hij uit. Dat gebeurt als mensen bijvoorbeeld 
verkeerd afval in de groene container stoppen, of afval 
naast of boven op de grijze container plaatsen. “Helpt 
de kaart niet, dan gaan we in gesprek”, vertelt de 
afvalcoach verder. “Als dat ook niet helpt, zouden we 
– bij hoge uitzondering – containers kunnen blokkeren. 
Dan maken we ze niet meer leeg. Maar dat is gelukkig 
niet vaak nodig. De meeste mensen begrijpen het wel. 
Als je maar in gesprek gaat.”

‘Je kunt het zo gek niet 
verzinnen of we vinden het 
in de groene bak’

AFVALTIP VAN 
AFVALCOACH 
HARRY VAN DAM
Gooi je afval niet in losse afvalzakken in de 
container. Dat zorgt voor een hele hoop lucht. Koop 
grote afvalzakken van 240 liter, plaats die in de 
grijze container en gooi telkens als u restafval hebt, 
dit weg. Zorg ervoor dat u drinkpakken plat maakt 
en knip plastic in stukken. Dat scheelt heel veel 
ruimte. Zo hoeft u uw container minder vaak bij de 
weg te zetten.

o De juiste container aangeboden wordt? Zie de 
afvalkalender op onze website

Wilt u er voortaan
voor zorgen dat:

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het KCC 
van de gemeente en vraag naar de afvalcoach
Telefoon: 088 - 345 88 88
Of kijk op www.hethogeland.nl/minderafval

o De bak met de opnamekraag naar de weg 
toe staat

o De bak in setjes van twee tegen elkaar staan 
met minimaal 30 cm tussen de setjes

o De bak niet in de buurt van obstakels zoals 
auto’s, bomen en lantaarnpalen staat

o De bak op een harde ondergrond, en niet in een 
bocht geplaatst is

o Het deksel goed dicht zit en het afval niet 
aangestampt is

o De container niet zwaarder is dan 75kg

o U uw afval goed scheidt

o Het afval niet vastvriest

o U geen mest van grote dieren in uw container 
gooit

o De chip kon niet worden gelezen. Neem contact 
op met het KCC

Wilt u er voortaan
voor zorgen dat:

Uw container is 
o WEL  o NIET geleegd

Grijze en groene containers
Chauffeurs kijken bij het leeghalen van de grijze 
containers naar een aantal zaken: ligt er niet te veel 
afval boven op of naast de container? En komt het 
afval niet over de voorste rand heen? “Dan houdt 
de klep het afval namelijk tegen en valt het op 
straat”, legt Van Dam uit. Bij de groene containers 
kijken ze vooral naar de inhoud. Met een camera 
in de auto kunnen chauffeurs het afval in de gaten 
houden. Verkeerd afval wordt geregistreerd. “Blikjes, 
verpakkingen, huisvuil. Je kunt het zo gek niet 
verzinnen of we vinden het in de groene bak”, vertelt 
de afvalcoach. 

Geen containerslot
De afgelopen maanden zijn de oude containers 
omgewisseld voor nieuwe containers met een chip. 
Deze chip houdt bij hoeveel afval er in de auto wordt 
gegooid. Op de nieuwe containers zit geen slot. 
Andere Diftar-gemeenten zien zelden dat iemand 
afval in andermans container gooit. “Het kan helpen 
om de container niet ’s avonds, maar pas ’s ochtends 
bij de weg te zetten”, geeft Van Dam mee. 
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Omrin
Koploper in recycling 
en nascheiding

AFVALTIP VAN JOHN VERNOOIJ
Zorg je dat zo weinig mogelijk hoeft weg te gooien, dus koop dingen die 
afval worden niet. Dat is echt de beste afvaltip. En neem zelf  
boodschappentassen mee als je naar de winkel gaat.

Ze verwerken het afval van ruim 1,2 
miljoen Nederlanders, waaronder al 
zo’n tien jaar het afval van inwoners 
van de voormalige gemeenten De 
Marne, Winsum en Eemsmond. Vanaf 
2021 gaat afvalverwerker Omrin 
het huishoudelijk afval van alle 
inwoners van gemeente Het Hogeland 
inzamelen én verwerken. Hoog tijd 
voor een kennismaking met het 
bedrijf.

Hoewel de oorsprong van Omrin in 
Friesland ligt, ziet Omrin zichzelf als een 
Noord-Nederlands bedrijf. Sterker nog de 
afvalverwerker krijgt afval uit Friesland, 
Groningen, Zuid-Holland en de Veluwe. 
“We geloven in een regionale aanpak”, legt 
algemeen directeur John Vernooij uit. “Veel 
van onze chauffeurs komen ook uit de regio.” 

Nascheiding
Omrin is koploper in recycling, circulaire 
economie en nascheiding. Het bedrijf zet 
hiervoor slimme scheidingstechnieken 
in. Dat betekent dat plastic, metaal en 

drankkartons (pmd) achteraf uit het restafval 
worden gehaald en dus gewoon in de grijze 
container kunnen. Nascheiding is net zo 
effectief als bronscheiding. Bij bronscheiding 
moeten mensen zelf hun pmd-afval 
scheiden en inleveren. Hiervoor is een extra 
container of aparte inzameling nodig. “Door 
nascheiding maken wij het inwoners niet 
alleen makkelijker, maar halen we ook veel 
meer soorten plastic uit het afval”, vertelt 
Vernooij. 

Extra container
Vernooij begrijpt dat Hogelandsters daar 
veel vragen over hebben en soms aangeven 
voorkeur te hebben voor een extra container. 
“Mensen willen graag een bijdrage leveren. 
Door plastic in de container voor restafval 
te gooien, hebben ze misschien het idee 
dat minder te doen. Maar het tegendeel is 
juist waar”, benadrukt Vernooij. “Een aparte 
container voor plastic afval moet huis-aan-
huis worden leeggehaald en het afval moet 
alsnog gesorteerd worden. Nascheiding zorgt 
voor afval van betere kwaliteit, waardoor het 
ook beter herbruikbaar is.”

Luiers
Vanaf 2021 kunnen ook luiers in de 
grijze container. Ze worden achteraf 
gescheiden en gerecycled. Een stuk 
beter voor het milieu. Omrin is de enige 
afvalverwerker die dit kan. “We hebben 
een nieuwe fabriek die in staat is luiers uit 
elkaar te halen. Luiers bestaan namelijk 
uit meerdere materialen. We maken er 
daarna onder meer nieuwe producten en 
biogas van.”

Met producenten om tafel
Van grondstof naar product, van product 
naar afval en van afval terug naar 
grondstof. Zo ziet Omrin de kringloop 
van afval voor zich. Maar zij ziet ook 

dat daarin een grote 
rol is weggelegd voor 
producenten. Daarom 
gaan ze met hen om tafel. 
“Neem vloeibare bakboter. 
Om de fles zit een wikkel 

die slecht te recyclen is. Daarom kijken 
we samen met de producent hoe zij hun 
verpakkingen zo kunnen maken dat het 
eenvoudig herbruikbaar is.”

Recyclewinkels
Het bedrijf probeert ook zelf zo duurzaam 
mogelijk te werken. Zo rijden de auto’s 
op groen gas. Daarnaast zetten ze zich 
in voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Omrin heeft verschillende 
recyclewinkels, waar producten een 
tweede leven krijgen. Van kleding tot 
speelgoed en van boeken tot gerecyclede 
interieurs. In de winkels kunnen mensen 
werkervaring opdoen en zich verder 
ontwikkelen. “We kijken waar de talenten 
van mensen liggen. Zo proberen we 
overal het beste uit te halen. Uit mensen 
en uit afval.” 

* Kijk voor meer informatie over Omrin op 
omrin.nl

‘Met nascheiding halen we 
veel meer soorten plastic 
eruit’
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Door Annemarie Veenhuis

De gemeente heeft aangeboden om in de 
zomer wekelijks de groene container te gaan 
legen. Dat kan. Maar is het ook nodig? Ik 
denk zelf van niet. Waarom? Omdat heel veel 
groenafval een tweede leven kan krijgen door 
het te composteren! 

Naast mijn werk als adviseur en woordvoerder bij  
Het Hogeland, ben ik een fanatieke moestuinierder en 
dus ook composteerder. Compost is namelijk goud  
voor je tuin! Het voedt je grond, maakt je grond rul en 
zorgt ervoor dat de Grunniger klaai steeds beter  
bewerkbaar is. 

‘Een houten bak, teil of 
zelfs emmer kunnen prima 
gebruikt worden’
En het mooiste: composteren is heel eenvoudig en 
kan overal. In grote tuinen in aparte bakken of achter 
een struik, op een schaduwrijke plek. Heeft u minder 
ruimte? Ook een houten bak, teil of zelfs emmer kunnen 
prima gebruikt worden. Zorg dan wel voor gaatjes 
in de bodem, want lucht is erg belangrijk voor het 
composteringsproces. 

Bij composteren is het belangrijk dat het afval varieert. 
Wissel daarom kleine takjes en vers groen af. Denk aan 
blaadjes, gras en onbewerkt groenteafval. Ook koffieprut 
kan erin. En losse thee. Mijn oude opaatje – tuinder - 
gebruikte zijn composthoop zelfs als een soort toilet. 
Want ook urine is waardevol voor een composthoop. 
Maar alleen wanneer je geen medicijnen gebruikt. 

Verzamel het harde en natte groenafval om en om. En 
wilt u het helemaal goed doen? Strooi dan ook af en toe 
wat kalk over de compost. Doe dat ‘als poedersuiker’, 
zoals mijn moestuinjuf Alma Huisken uit Molenrij mij ooit 
vertelde. Na ruim een jaar heeft u zo top compost dat 
niet stinkt. Hoe leuk is het om uw eigen rulle compost 
over uw tuin te kunnen gooien? En ook de tuin wordt 
er blij van! Dat scheelt weer – in plastic verpakte - 
tuinaarde kopen. Probeer het en geniet ervan!.

Ga composteren 
En maak goedkope mest voor uw tuin

Wat als u iets niet meer gebruikt, bijvoorbeeld omdat het niet meer werkt 
of te klein is? Dan kunt u het bij het afval zetten, maar u kunt er ook voor 
zorgen dat het een tweede leven krijgt. 

Denk eens aan inbrengwinkels, zoals GoudGoed in Uithuizen en Winsum. Veel spullen 
kunnen daar gratis afgegeven worden. Of neem het Repair Café waar apparaten 
worden opgeknapt en weer werkend gemaakt. Op Facebook zijn veel weggeef- en 
ruilpagina’s waar lokaal spullen aangeboden worden. En via apps als Marktplaats en 
Vinted kunt u oude spullen eenvoudig verkopen. Tot slot zijn er natuurlijk diverse goede 
doelen die uw oude kleding, spelletjes en meubels goed kunnen gebruiken. Zo is er 
ontzettend veel mogelijk om uw ‘afval’ een tweede leven te geven.

De ideale grootte 
van een composthoop is 

ongeveer 1 meter breed, 1 
meter diep en 1 meter hoog.

Keer de hoop geregeld om en zorg 
dat hij vochtig is. Zie het als een 

spons: niet te nat en niet te droog. 

Groenmateriaal - brandnetels, 
fruit, groenteafval, vers maaisel, 
plantenbladeren en snijbloemen - is rijk 
aan stikstof.

Bruinmateriaal -  hout- en 
kartonsnippers, zaagsel, takjes 

en stro en voedselarm materiaal 
zoals herfstbladeren, doppen 

van noten en eierschalen – is 
rijk aan koolstof. 

Er zijn ook dingen die 
u absoluut niet moet 
composteren: papier met inkt, 
kaaskorsten, ligustertakken en 
ligusterblad, vleesresten, botten 
en visgraten, gekookte etensresten 
en brood. Dit trekt ongedierte aan 
en gaat stinken. Ook frituurvet 
of gestold vet, eetbare vetten en 
oliën, sigarettenpeuken, schillen van 
aardappelen, geschilderd of behandeld 
hout, kattenbakkorrels en kattenpoep 
moet u niet gebruiken.

Heeft u een houtkachel? Gebruik 
de as dan als compost. Zorg 
wel dat de as droog blijft. Strooi 
het vervolgens dun over uw 
gazon. Zo krijgt u minder 
mos en mooier gras. Ook 
een handjevol as bij 
fruitbomen werkt als 
mest.

Composteertips

Geef afval een 
tweede leven
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AFVALTIP 
VAN THEO 
DE VRIES
Een huishouden betaalt 
ook voor iedere keer dat 
de grijze container wordt 
geleegd. Inwoners kunnen 
dus geld besparen door de 
container pas bij de weg te 
zetten als die echt vol is.

Als nieuwe wethouder van de gemeente Het 
Hogeland viel Theo de Vries gelijk met zijn 
neus in de boter. Met circulaire economie 
(afval, water en riolering) in zijn portefeuille kon 
hij meteen aan de slag met het meest actuele 
onderwerp: het nieuwe afvalbeleid. En nieuw 
beleid roept ook veel vragen en reacties op. We 
legden hem een aantal kritische opmerkingen 
van inwoners voor. 

Diftar+ is een slechte keuze
“Zoals met alles, heb je ook hier te maken met voor- en 
tegenstanders. Maar Diftar+ is geen slechte keuze. Het 
gaat erom dat we er samen voor zorgen dat afval op de 
juiste plek belandt. Want hoe beter mensen hun afval 
scheiden, hoe minder er verwerkt en verbrand hoeft te 
worden. Dus hoe minder restafval iemand inlevert, hoe 
minder iemand hoeft te betalen. Uiteindelijk bepalen 
Hogelandsters dus zelf hoe hoog hun afvalstoffenheffing 
is. We zijn ervan overtuigd dat inwoners niet meer, maar 
juist minder gaan betalen.”

De keuze voor Diftar+ is ons opgelegd
“Dit verbaast mij oprecht. We hebben er namelijk alles 
aan gedaan om contact te zoeken met inwoners en 
keuzes in overleg met hen te maken. Het jaar 2019 
stond volledig in het teken van participatie rondom 

het nieuwe afvalbeleid. We hebben een afvalfestival 
georganiseerd, hielden bijeenkomsten met inwoners 
en inloopsessies over de varianten. En we hebben 
twaalfduizend enquêtes verstuurd. Zo’n 2700 inwoners 
hebben gereageerd. Ruim 70 procent van hen koos 
voor deze vorm van Diftar+. Uiteindelijk heeft de raad 
ingestemd met de keuze van de inwoners.”

De zwaarste lasten komen bij inwoners 
met de laagste inkomens te liggen
“Dat hoeft niet. Een deel van de lasten bepaalt een 
inwoner zelf. Dat ligt aan hoeveel restafval iemand 
aanbiedt en hoe vaak hij of zij de container bij de weg 
zet. Wie bewust inkopen doet en afval goed scheidt gaat 
minder betalen.”

Met deze tarieven vraagt de gemeente om 
meer zwerfafval
“Een lastig onderwerp. Zwerfafval komt niet door een 
systeem, maar door de mensen die het achterlaten. Uit 
ervaringen in Winsum en De Marne - waar al langer met 
Diftar wordt gewerkt - blijkt dat het wel meevalt. Maar we 
gaan hier natuurlijk wel alert op zijn.”

We gaan van vier naar één gemeente: 
waarom is de afvalstoffenheffing niet 
goedkoper geworden?
“Ik begrijp die vraag. Maar het te betalen bedrag en 
het systeem verschilt per gemeente. De Marne en 

Winsum werken bijvoorbeeld al met Diftar. Daar wordt 
nu al minder afval aangeboden en liggen de kosten 
lager. Bedum en Eemsmond hebben geen Diftar. Daar 
liggen de kosten hoger en wordt aanzienlijk minder afval 
gescheiden. Het nieuwe tarief is een gemiddelde van 
de hele gemeente. Voor sommige inwoners wordt de 
afvalstoffenheffing dus hoger, voor anderen niet. Het 
tarief moest daarnaast omhoog omdat de kosten voor 
de inzameling van oud papier en het gft-afval ook hoger 
uitvielen.”

De gemeente verhoogt de tarieven zodat 
het gaten in de begroting kan vullen
“Deze verhalen kloppen echt niet. Dit nieuwe 
afvalsysteem is niet gekozen om het mensen moeilijker 
te maken of op kosten te jagen. Het tegenovergestelde 
is juist waar. We werken namelijk kostendekkend. 
We mogen als gemeente geen winst maken met de 
afvalstoffenheffing.”

En dan koopt de gemeente ook nog 
aandelen in Omrin. Is dat niet veel 
duurder?
“Omrin is een zogenoemde overheid gedomineerde 
organisatie. Daarvoor moeten aandelen worden 
aangeschaft. Als gemeente krijg je dan ook 
zeggenschap over de bedrijfsvoering van de organisatie 
en kun je je eigen beleid voeren. Je hebt dan eenmalige 
kosten door het aanschaffen van aandelen.”

Wethouder 
Theo de Vries
Over Diftar+ 
‘Diftar+ is geen slechte keuze. Het gaat 
erom dat we er samen voor zorgen dat 
afval op de juiste plek belandt’

*Op 9 december 2020 worden de tarieven voor besluitvorming in de gemeenteraad besproken.

Kosten per jaar Kosten per kilo Kosten per lediging

Laagbouw (grijze en groene container 240L) € 167,67 € 0,26 € 2,00

Hoogbouw (verzamelcontainer met toegangspasjes) € 167,67 - € 2,00 (per klik/zak)

Hoogbouw (verzamelcontainer zonder toegangspasje) € 271,67 - -

Extra Grijze container € 65,00 € 0,26 € 2,00

Extra Groene container € 65,00 - -

Afvalstoffenheffing: de tarieven
Hoogbouw
Bij hoogbouw worden 
verzamelcontainers gebruikt. 
Er zijn verzamelcontainers 
uitgerust met een 
toegangssysteem, waarbij 
inwoners met een pasje 
één zak per keer kunnen 
aanbieden. Zij betalen een 
vast tarief van € 167,67 per 
jaar en € 2 per aangeboden 
vuilniszak. Er zijn nog enkele 
verzamelcontainers zonder 
toegangssysteem. Daarvoor 
betaalt men een vast bedrag 
van € 271,67 per jaar. Het 
is de bedoeling dat alle 
verzamelcontainers een 
systeem met toegangspasje 
krijgen.

Grof huishoudelijk 
afval of grof tuinafval 
laten ophalen

Eerste kubieke meter € 45,00 
Daarna per kubieke meter € 35,00
Let op! 1 kubieke meter (1m3) is 1 meter hoog, 1 meter breed en 1 meter diep

Kwijtschelding voor 
minima

Het volledige vaste tarief en de eerste € 115 van het variabele tarief worden kwijtgescholden.

Garantieprijs voor in-
zameling oud papier

De garantieprijs voor inzameling met containers bedraagt € 54 per ton oud papier voor al het 
papier na de eerste 1000kg inzamelen in één container.

De garantieprijs voor inzameling met een kraakperswagen bedraagt € 36 per ton oud papier.
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“Als initiatiefnemer van het Repair Café vind ik 
duurzaamheid belangrijk. Met die gedachte en 
vanuit maatschappelijke betrokkenheid heb ik 
mij opgegeven voor het participatietraject."

"Als inwoner van de voormalige gemeente 
Winsum is Diftar niet volledig nieuw. Het 
maakt je bewust van hoe je met afval om moet 
gaan. Hoe beter je scheidt, hoe minder afval 
je hebt. Zo heb je zelf invloed op de kostprijs. 
Ik hoor hier nooit iets over buren die afval in 
andermans container doen en ook niet over 
de toename van zwerfafval. Wel vind ik dat de 
gemeente in het beleid nog meer rekening kan 
houden met huishoudelijke apparaten die nog 
bruikbaar zijn, maar nu vaak op de stort  
belanden. Alles wat een tweede leven kan krij-
gen, zou ingeleverd moeten kunnen worden. 
En ik zou graag meer inzicht willen hebben in 
de resultaten van mijn afvalscheiding. Als een 
soort beloning voor inwoners die zich hard 
maken voor deze zaak.”

Kees Vissers

“Ik wil geen passieve inwoner zijn. Dus toen ik 
een oproep in de krant zag om mee te praten 
over het afvalbeleid, heb ik mij opgegeven."

"Ik ben onderdeel van de gemeente en wil 
mijn stem laten horen. Helemaal over een 
onderwerp dat iedereen aangaat. Ik vind het 
milieu belangrijk en het ook van belang dat 
minima worden vertegenwoordigd. Want als 
je bijvoorbeeld geen auto hebt, hoe moet je 
je dan grof huishoudelijk afval wegbrengen? 
In meerdere gespreksrondes hadden we 
het over het afvalsysteem in het algemeen 
en over onderwerpen als kosten en Diftar+. 
Ik ben geen voorstander van Diftar+, omdat 
het alleen naar gewicht kijkt. En gewicht 
zegt niets over hoe slecht iets is voor het 
milieu. Ik vind het jammer dat bijvoorbeeld 
plastic of blik niet apart ingezameld wordt. 
Dat maakt het eerlijker. Maar we moeten het 
met z’n allen doen. We hebben allemaal een 
verantwoordelijkheid voor het goed doorgeven 
van deze aarde.”

Riane Kuzee

“Ik heb zeer veel interesse in alles wat mijn 
dorp en de gemeente aangaat. Toen ik de  
oproep voor de klankbordgroep zag langsko-
men heb ik mij dan ook meteen opgegeven."

"Ik bekijk onderwerpen graag vanuit meerdere 
invalshoeken. Als inwoner van Winsum kende 
ik het Diftar-systeem al. We werken er immers 
al jaren mee. Ook hier lag het in het begin 
gevoelig en was er veel twijfel. Maar ik ben 
echt minder gaan betalen. Je kunt namelijk 
zelf het verschil maken. Daarom vind ik Diftar+ 
ook een goede keuze. Het prikkelt inwoners 
om kritisch naar hun afvalstromen te kijken. 
Het is denk ik de enige manier om mensen te 
laten nadenken over hun afvalgedrag. Ik ge-
loof ook dat die 30 kilo mogelijk is, al zie ik ook 
uitdagingen en zijn er nog veel vragen. Of het 
afvalbeleid en afval je nou wel of niet interes-
seert: je moet er wat mee doen. We moeten 
allemaal onze verantwoordelijkheid pakken.”

Marten Siegers

Voor het inzamelen en het verwerken van afval 
betaalt u in 2021 een vast bedrag per jaar, 
net als nu. Voor een aantal Hogelandsters is 
straks nieuw dat u straks ook betaalt voor 
iedere kilo restafval en voor iedere keer dat 
we de grijze container leegmaken. Dit systeem 
heet Diftar+.

De bedragen zijn bepaald door de gemeenteraad. Dat 
betekent dat er met ingang van 2021 voor alle inwoners 
van Het Hogeland één regeling is met hetzelfde tarief. 
Alle verschillende regelingen zijn dan verleden tijd. Het 
aanbieden van groente-, fruit- en tuinafval (gft) is gratis. 
Ook kunnen alle inwoners vier keer per jaar grof  
huishoudelijk afval en vier keer per jaar grof tuinafval 
gratis naar de milieustraat brengen.

Inwoners aan het woord
In 2019 hebben we veelvuldig en intensief met inwoners gesproken over het nieuwe grondstoffenbeleid. Er is een 
afvalfestival georganiseerd, een enquête uitgezet en er was een klankbordgroep die met de gemeente meedacht. 
We vroegen drie leden van de klankbordgroep naar hun ervaringen.

Diftar+
Hoe beter u scheidt, 
hoe minder u betaalt

Meer weten over nascheiding? 
Lees het interview met John Vernooij 
(Algemeen directeur van Omrin) op pagina 4 of het 
interview met Arjen Wolffram (beleidsmedewerker 
duurzaamheid) op pagina 12.
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Waar u iets koopt, kunt 
u het ook weer kwijt
Alles met een batterij of stekker levert u apart in. Bijvoorbeeld op de 
milieustraat of gewoon in de winkel waar u het koopt. Zo weet u zeker dat 
het optimaal gerecycled wordt. 

Doe uw etensresten in de 
groene container
Van uw restjes wordt namelijk compost gemaakt. En compost is superfood voor de 
tuin. Met een groen bakje op uw aanrecht kunt u uw etensresten al heel gemakkelijk 
scheiden. Maakt u zelf compost? Gebruik dan alleen ongekookt voedsel. Bewerkt en 
gekruid voedsel trekt ongedierte aan.

Stop uw glas 
met deksel in de 
glasbak
Glas mag mét deksel in de glasbak. Glas kan 
eindeloos gerecycled worden. En het mooie is: 
al 83% van het glas wordt hergebruikt!

Stop oude 
schoenen in de 
textielbak
Vergeet ze alleen niet aan elkaar te knopen. Stop ze in 
een waterdichte zak en breng ze naar de textielbak. Zo 
krijgen uw oude schoenen een tweede leven.

Boodschappen? 
Maak een lijstje
Door een boodschappenlijstje te maken en de voorraadkast 
te bekijken kunt u bewuster boodschappen doen. In de 
supermarkt weet u wat u in huis hebt en u haalt alleen wat 
u echt nodig hebt. Zo voorkomt u het onnodig weggooien 
van eten.

Hou papier apart
Laat uw oud papier ophalen door de vereniging in 
uw dorp of wijk of lever het in op de milieustraat. 
Heel belangrijk, want papier kan tot wel zeven keer 
gerecycled worden!

Hang een tas bij de 
voordeur
Hang een tas aan de kapstok of bij uw huissleutels. Zo weet u zeker dat u 
nooit zonder tas de deur uitgaat. 

Geef het door
Uw vaas, kast of lamp verdient een tweede leven. Breng daarom uw 
spullen naar de kringloop. 

Deel (tuin)gereedschap
Veel gereedschap gebruiken we niet meer dan één keer per maand. 
Start daarom met de buren een appgroep en leen (tuin)gereedschap 
aan elkaar uit. Zo hoeven uw buren en u geen nieuw gereedschap te 
kopen. Dat is dubbel zo duurzaam.

Met dank aan Omrin. 
Meer afvaltips? Omrin heeft video’s op YouTube staan.

Tips
Voor afval scheiden en afval voorkomen
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Alles over de containers 
Van groen tot grijs

Plastic, metaal en drinkpakken (pmd)
Net zoals nu laten we plastic, metaal en drinkpakken (pmd-afval) achteraf 
scheiden door afvalverwerker Omrin. Met nascheiding worden meer van deze 
afvalsoorten eruit gehaald dan wanneer we dit allemaal zelf zouden doen. 
Daarnaast is er geen extra container en aparte inzameling nodig. Ook zijn er 
op deze manier minder regels over wat in welke container moet. Dat maakt het 
scheiden makkelijker. 

Extra containers
Bij de omwisseling van de containers heeft iedereen standaard één nieuwe 
grijze en één nieuwe groene container gekregen. Wanneer u een extra 
container had heeft u die niet teruggekregen. Door ons afval beter te scheiden 
is er minder afval en is een extra container vaak niet meer nodig. Wilt u toch 
graag een extra container, neem dan contact op met ons klantcontactcentrum. 

Containerslot
Op de nieuwe containers zit geen containerslot. In de praktijk blijkt namelijk 
dat er niet vaak afval in andermans container wordt gegooid. Zo besparen 
we onnodige kosten. Als u echt graag een containerslot wilt, dan kunt u die 
bij ons kopen. Dit kost 55 euro. U kunt daarvoor contact opnemen met ons 
klantcontactcentrum. Over de bestelling en het plaatsen van het slot krijgt u een 
brief. 

Medische containers
Heeft u een medische container nodig? Dan kunt u die bij ons aanvragen. Wij 
hebben dan een doktersverklaring van u nodig. Als dit akkoord is, regelen wij 
het brengen en weer ophalen van de gratis medische container.

(Ondergrondse) verzamelcontainers
Het is de bedoeling dat alle gebruikers van (ondergrondse) verzamelcontainers 
uiteindelijk een toegangspas krijgen. Hier wordt in 2021 een plan voor gemaakt. 
 

TIPS VOOR MINDER RESTAFVAL

V  Doe al het gft-afval in de groene container. Ook uw etensresten.

V Verzamel papier, glas en oude of kapotte kleding en schoenen   
 apart.

V Lever plastic flessen met statiegeld in bij de supermarkt.

V Maak al het restafval zo plat mogelijk.

V Als het kan kies in de winkel dan voor producten:
• zonder verpakking;
• met navulverpakking;
• in een grootverpakking;
• in papieren verpakking.

Het nieuwe afvalbeleid zorgt voor veel veranderingen. Op deze pagina zetten we een 
aantal wijzigingen rondom de containers op een rijtje. 

Restafval 
(grijze container)
We komen elke 2 weken langs om de container te 
legen. Maar u bepaalt zelf hoe vaak uw container 
aan de weg staat. Omdat u betaalt voor iedere 
keer dat de container geleegd wordt, raden we 
u aan alleen een volle container bij de weg te 
zetten. Zo kunt u besparen. En door uw afval 
goed te scheiden is uw grijze container een stuk 
minder snel vol. In de grijze container gaat dus 
het afval dat u niet kunt scheiden (restafval) en 
plastic, metaal en drinkpakken (pmd).

Groente-, fruit- en tuinafval 
(groene container)
Voor het ophalen van gft-afval en voor het gewicht ervan 
hoeft u niet apart te betalen. We komen elke 2 weken 
langs om de groene container te legen. Van april tot 
november komen we ook (gratis)  langs in de andere 
weken. Daarvoor moet u uw container wel aanmelden bij 
ons klantcontactcentrum. Zo voorkomen we stank wanneer 
het buiten wat warmer is. 
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Digitale afvalkalender
Op de afvalkalender kunt u zien op welke 
dagen uw afval opgehaald wordt. De 
afvalkalender vindt u (vanaf week 50) op de 
website van Het Hogeland:  
hogeland.nl/afval/afvalkalender.  

De afvalkalender wordt niet meer op papier gedrukt 
en verspreid. Via de website kunt u de kalender 
printen en zelfs in uw digitale agenda zetten. De 
digitale afvalkalender is ook goed leesbaar op mobiele 
apparaten. Kunt u niet printen? Laat het ons weten. 
Dan printen wij de kalender en sturen het u op via de 
post.

Uw Diftar+ gegevens inzien

Vanaf 1 januari 2021 wegen wij uw grijze 
container met behulp van de chip in de 
container. De afvalvrachtwagen leest deze 
chip uit en bewaart de gegevens in een 
centraal systeem. Op basis van die gegevens 
betaalt u het variabele deel (Diftar+) van de 
afvalstoffenheffing. Wij vinden het belangrijk dat 
u inzage heeft in deze gegevens. 
Wij streven ernaar om begin 2021 hierover meer 
bekend te maken.

 

Bespaar ruimte in uw grijze container

Door uw drinkpakken goed op te 
vouwen, bespaart u veel ruimte in de 
grijze container. Ook plastic flesjes 

(zonder statiegeld) kunt u platdrukken. 
Draai daarna de dop er weer stevig op 
en de fles blijft goed plat. 

We namen de proef op de som 

Hier zijn alle pakken en flessen plat 
gemaakt. Dat scheelt wel de helft 
aan ruimte! 

1 2

3 4 X V
Op bovenstaande foto zijn de  
pakken en flessen nog niet 
opgevouwen

afvalkalender op computer afvalkalender op mobiele telefoon
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Grof 
huishoudelijk 
afval 
Grof huishoudelijk afval 
en grof groenafval kunt u 
straks vier keer per jaar 

gratis naar de milieustraat brengen. Dat kan in 
Usquert of in Groningen. Per keer mag dat een – 
eenassige - aanhangwagen of kofferbak vol zijn. 
Ook het laten ophalen van grof huishoudelijk afval 
en takken kan. U betaalt voor de eerste m3 € 45,00. 
Daarna per m3 € 35,00. Voor grof huishoudelijk afval 
geldt een maximum van 2 m3 per ophaalronde. De 
route is op de eerste donderdag van de maand.  
  Het ophalen ervan moet u 
  aanmelden bij ons klant-  
  contactcentrum. Daarna hoort u op  
  welke dag u dit afval bij de weg  
  mag zetten. 

Spelregels ophalen grof huishoudelijk 
afval en grof groenafval

• Zet het grof huishoudelijk afval en het 
groenafval – zo veel mogelijk gebundeld 
aan de openbare verharde weg voor de 
woning en vrij van obstakels;

• Het vuil mag alleen op de dag van 
inzameling aan de weg worden gezet;

• Grof huishoudelijk afval kent een 
maximum van 2m3 per ophaalronde en 
mag niet in dozen of zakken worden 
aangeboden;

• Bouw & sloopafval, bedrijfsafval en 
asbest worden niet opgehaald;

• Boomstronken en takken mogen 
maximaal 100 cm lang en 25 cm dik zijn.

Let op! 1 kubieke meter (1m3) is 1 meter hoog,  
1 meter breed en 1 meter diep

Klein chemisch 
afval (kca)
Klein chemisch afval is 
huishoudelijk afval waar 
chemische stoffen inzitten 
die schadelijk zijn voor de 
gezondheid en het milieu. We 
moeten voorkomen dat deze 

stoffen in de lucht of in het grondwater terechtkomen. 
Daarom is het belangrijk dat we dit afval apart inzamelen 
en op een goede manier verwerken. Klein chemisch afval 
kunt u gratis naar de milieustraat brengen. Zoals verf, lak, 
thinner, motorolie, medicijnen, spaarlampen, oplaadbare 
batterijen en accu’s. Twijfelt u? Zet het apart en vraag de 
specialisten bij de milieustraat hoe u het moet inleveren. 
Dan weten we zeker dat het op de juiste plek terecht komt.

Oud papier
In Het Hogeland wordt het oud 
papier bij voorkeur opgehaald 
door scholen en verenigingen. 
Op die manier snijdt het mes 
aan twee kanten. Het oud papier 
wordt namelijk bij u opgehaald 
en de vereniging of school kan er 

iets aan verdienen. U kunt oud papier ook inleveren bij de 
milieustraten in Usquert of Groningen.

Glas en textiel
In 37 Hogelandster dorpen staan 
glasbakken. Hier kunt u lege 
glazen potten en flessen in kwijt. 
Dat mag met deksel en restjes. 
Sorteer het glas op kleur zodat 
er goed nieuw glas van gemaakt 
kan worden. Op 28 plekken in 

de gemeente staan kledingbakken. Hierin kunt u schone 
kleding, schoenen en ander textiel kwijt. Ook als het kapot 
is mag het in de container. Doe alles in gesloten zakken 
en bind schoenen samen per paar. Op onze website vindt 
u alle locaties van de glas- en textielbakken.

Luiers
Vanaf 2021 kunt u luiers in 
de grijze container doen. 
Luiers worden straks achteraf 
gescheiden en zelfs gerecycled. 
Afvalverwerker Omrin heeft 
daarvoor een speciale ‘trommel’. 
Dit is veel beter voor het milieu. 

Ook is het goedkoper dan verbranden zoals nu gebeurt. 
Inwoners die incontinentiemateriaal kwijt moeten, kunnen 
een medische container aanvragen. Dit kost niets extra. 

Afval
In alle soorten en maten
Wat moet u straks doen met uw klein chemisch afval? Of wanneer er iets is met 
uw container? En wat moet u doen met glas, textiel, oud papier en luiers? 
Op deze pagina informeren wij u er graag over.

Bedrijfsafval
Vanaf 2021 wordt het bedrijfsafval niet meer meegenomen in de huisvuilroute, omdat we stoppen met het 
inzamelen van bedrijfsafval. De gemeenteraad heeft hiertoe besloten omdat wij als gemeente niet kunnen en 
mogen concurreren met de markt. We zijn verplicht om huishoudelijk afval in te zamelen. Bedrijfsafval valt 
daar niet onder. 

Usquert:
Westerhornseweg 22, 9988 NT in Usquert

Groningen:
Duinkerkenstraat 99, 9723 BP in Groningen

Bedum, Industrieweg 15
Openingstijden: donderdagmiddag 
13.00-16.00 uur en elke 3e 
zaterdag van de maand 09.00-
12.00 uur.

Leens, R. Ritzemastraat 9f
Openingstijden: vrijdagmiddag 
13.00-15.30 uur 
(Let op: klein chemisch afval 
(kca) kan alleen op de laatste 
vrijdagmiddag van de maand 
worden gebracht).

Winsum, 
Schouwerzijlsterweg 8a
Openingstijden: vrijdag van 
8.00-15.30 uur (alleen elektrische 
apparaten en klein chemisch 
afval).

Klein Chemisch Afval
GRATIS

Bedum Leens 
Alleen elke láátste 
vrijdag van de maand 
13.00-15.30 uur

Winsum

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
GRATIS

Bedum Leens Winsum

Frituurvet en bakolie
GRATIS

Bedum Leens

Glasplaten (ruiten, vensterglas) 
GRATIS

Bedum Leens

Grof huishoudelijk afval
Eerste 4 éénassige aanhangers gratis, daarna betalen.

Leens

4x 
per jaar 
gratis 

Milieustraten Het Hogeland

Gemeentewerven
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Niet alleen in Het Hogeland moet de 
hoeveelheid huishoudelijk afval flink 
verminderen: heel Nederland werkt hieraan. 
Daarvoor heeft de overheid de zogenoemde 
VANG-doelstellingen in het leven geroepen: 
Van Afval Naar Grondstof. Maar wat houden 
deze doelstellingen in? Arjen Wolffram is 
beleidsmedewerker duurzaamheid bij de 
gemeente en weet er alles over.

Met behulp van de VANG-doelstellingen wil de 
Rijksoverheid het restafval van Nederlanders stapje voor 
stapje verminderen. De doelstellingen zijn onderdeel 
van de plannen voor een circulaire economie. In 
een circulaire economie bestaat afval niet meer en 
worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Afval 
als nieuwe grondstof dus. “We hebben nu een lineaire 
economie”, legt Arjen Wolffram uit. “Dat betekent dat 
we van grondstoffen producten maken, die weggooien 
en vervolgens weer van nieuwe grondstoffen 
nieuwe producten maken. Zo putten we de aarde 

langzamerhand uit. We moeten daarom afval niet meer 
als afval zien, maar als de basis van nieuwe producten.”

Nascheiding
Het beter scheiden van afval speelt een belangrijke rol 
bij de VANG-doelstellingen. Want hoe beter iemand 
zijn of haar afval scheidt, hoe minder restafval er over 
blijft. Veel afval is namelijk recyclebaar en grondstoffen 
kunnen opnieuw worden gebruikt. Zo blijft er minder 
restafval over dat verbrand moet worden. Deels gebeurt 
deze scheiding van afval door inwoners, deels door 
afvalverwerker Omrin. Met behulp van nascheiding 
halen zij namelijk luiers, plastic, metaal en drankkartons 
(pmd) uit het restafval. Maar verschillende andere 
soorten afval – denk aan papier, textiel en glas – moeten 
vooraf goed gescheiden worden, omdat ze anders niet 
hergebruikt kunnen worden.

Van 200 kilogram naar 30
In Het Hogeland produceren we op dit moment 
maar liefst 200 kilogram restafval per persoon, per 
jaar. Daardoor gaan veel grondstoffen verloren. “In 

het restafval wordt nog meer dan 30% aan gft-afval 
gevonden. Dat had veel beter gecomposteerd kunnen 
worden”, geeft Wolffram als voorbeeld. “Ook vinden we 
papier, textiel, glas en huishoudelijke apparaten. Dat 
wordt nu allemaal verbrand. Zonde, want we hadden er 
nog zo veel andere dingen mee kunnen doen.”

Samen goed afval scheiden
Daarom willen we in Het Hogeland die 200 kilogram 
restafval in 2025 hebben teruggebracht naar gemiddeld 
30 kilogram. Het gaat dan om gemiddeld 30 kilogram 
per persoon en per jaar en alleen om het restafval dat 
overblijft nádat alle grondstoffen eruit zijn gehaald. 
Toch is het een ambitieus doel, erkent ook Wolffram. 
“Maar het is goed om doelen te stellen. En het kan ook 
echt”, benadrukt de beleidsmedewerker duurzaamheid. 
“Inwoners van de gemeente Horst aan de Maas in 
Limburg zaten namelijk in 2014 al op die 30 kilogram. En 
tientallen andere gemeenten zitten nu al onder de 100 
kilogram. Het is echt iets wat we met z’n allen moeten 
doen door samen goed te scheiden.”

Van Afval Naar Grondstof
Samen naar 30 kilogram restafval per 
persoon, per jaar

AFVALTIP VAN  
ARJEN WOLFFRAM
Zorg dat je plekken in huis hebt waar je bijvoorbeeld 
glas, papier en textiel kunt bewaren en koop een 

prullenbak met meerdere vakken. 
Zo’n duobak – voor bijvoorbeeld gft-afval 
en restafval – maakt scheiden een stuk 
eenvoudiger.

‘We moeten 
afval zien 
als de basis 
van nieuwe 
producten’
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AFVALTIP VAN  
EILEEN BLACKMORE
Neem bij het boodschappen doen een kistje mee 
waar je fruit en groentes in stopt. En denk eens 
aan soapbars - milieuvriendelijke shampoos 
zonder plastic verpakkingen - of aan jeans van 
het merk MUD Jeans. Ieder paar wordt na gebruik 
gerecycled.

House
of
Design

We moeten alles wat we hebben in onze eigen 
regio leren herwaarderen. Met dat doel zette 
Eileen Blackmore uit Zoutkamp House of 
Design op. Een designcenter in Groningen 
waar productontwerpers worden uitgedaagd 
te komen met ontwerpen die niet alleen een 
oplossing bieden voor maatschappelijke 
thema’s, maar ook duurzaam zijn.

House of Design zet namelijk projecten op waarin 
productontwerpers worden uitgedaagd hun 
vindingrijkheid in te zetten om duurzamere alternatieven 
te verzinnen. Dat kan door bijvoorbeeld andere 
materialen te gebruiken of een oplossing te bedenken 
voor een maatschappelijke uitdaging. “We kunnen 
allerlei innovatieve producten verzinnen, maar er is 
bijna niemand meer die het nog kan maken. In onze 
maatschappij lijken hoofd en handen losgekoppeld te 
zijn, terwijl we voor bijvoorbeeld toekomstige fossielvrije 
energieoplossingen juist heel veel slimme handjes nodig 
hebben.” 

Eigen grondstoffen
Daarom kijkt House of Design ook naar de productiekant 
van het verhaal en zoekt het de samenwerking op. 
“We kunnen in de regio zo veel. We hebben land om 
grondstoffen te verbouwen, ruimte om het op te slaan en 
mogelijkheden om maakplaatsen op te richten. Door met 
onze eigen grondstoffen aan de slag te gaan, maken 
we het niet alleen duurzamer, maar creëren we ook 
werkgelegenheid”, legt Blackmore uit.

Vlas en hennep
Als voorbeelden noemt ze vlas en hennep en zeewier 
en garnalendoppen. Van vlas kan onder meer linnen 
kleding en linoleum worden gemaakt en van hennep 
textiel of bouwmateriaal. “Daarvoor heb je verschillende 
schakels nodig: het materiaal moet bij boeren of vissers 
vandaan komen, ontwerpers bedenken samen met 
afnemers producten en er zijn mensen nodig die het 
vervolgens maken”, vertelt Blackmore. “En een mooi 
bijkomend voordeel: als je iets uit de regio haalt, ben je 
er vaak ook trotser op én ga je het sneller gebruiken. 
We weten dan weer waar iets vandaan komt en hoe het 
gemaakt is. Dan ga je het herwaarderen.”

Duurzame innovatie in de regio

‘Voor duurzaamheid heb je 
heel veel slimme handjes 
nodig’

Projecten in Het Hogeland
House of Design heeft in de gemeente een aantal projecten uitgevoerd. Het bedrijf zoekt daarvoor de samenwerking 
met verschillende partners. Denk aan het onderwijs, ondernemers en onderzoekers.

We gaan het meemaken
In de regio is veel materiaal, kennis en talent 
te vinden. Is het dan wel nodig dat we zo veel 
importeren? Kunnen we grondstoffen niet zelf 
verbouwen en materialen en producten niet zelf 
maken? In dit project werden de mogelijkheden 
onderzocht om te komen tot lokale, duurzame 
productieketens die samenkomen in zogenoemde 
maakplaatsen. Dat zijn proeftuinen waar jong en 
oud samen aan de slag gaan.

Lokale maakplaats
Dit project is een vervolg op ‘We gaan het 
meemaken.’ In de lokale maakplaatsen worden de 
mogelijkheden van duurzame producten gemaakt 
van regionale grondstoffen onderzocht. Een 
goed voorbeeld is de landbouw- en visserijsector. 
Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van 
bijvoorbeeld algen, zeewier, stro, vlas en hennep. 
Wat voor (nieuwe) producten kunnen daar van 
gemaakt worden?

N361 tussen wad en stad
House of Design gaat in samenwerking met ont-
werpers en kunstenaars aansprekende ontwerpen 
maken voor drie deelprojecten aan en rond de N361 
tussen Groningen en Leens. De ontwerpen - deels 
kunstwerken en deels gebruiksvoorwerpen -  
moeten aansluiten bij het (historisch) landschap en 
kunstkring de Ploeg en worden samen met  
Noordelijke ondernemers ontwikkeld. De ontwerpen 
zijn in de loop van volgend jaar te zien bij de dorpen 
Winsum, Adorp en Sauwerd, langs de Fietsroute 
Plus Groningen-Winsum en de rotondes  
Mensingeweer, Wehe-den Hoorn en Leens. Ze  
komen naast de rotondes te staan, in de  
dorpskernen en langs het fietspad. In de ontwerpen 
is ook veel aandacht voor groen en voor bloemen. 
Dit gaat in samenwerking met inwoners.

* Kijk voor meer informatie over House of Design op 
houseofdesign.nl
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AFVALTIP VAN  
THE GREAT 
PLASTIC BAKE OFF
Zie afval niet als iets nutteloos, maar 
als iets van waarde. Het kan namelijk 
hergebruikt worden. Vooral met plastic 
kunnen we zo veel meer doen dan we 
nu doen. Het scheiden en sorteren van 
plastic is daarvoor alleen wel cruciaal.

The great 
plastic 
bake off

Volgend jaar staat er een wel heel 
bijzondere zeecontainer in de haven van 
Lauwersoog. In de container is namelijk 
een fabriekje gebouwd dat van plastic 
afval straatklinkers maakt: The Great 
Plastic Bake Off.

Het is rond oud en nieuw in 2018 als 
Ton Morijn, Martijn Kampshoff en Dianne 
van Essen onder het genot van een paar 
oliebollen filosoferen over het plan waar 
Morijn mee aangekomen is. Hij denkt een 
oplossing te hebben voor het wereldwijde 
plasticprobleem: een mobiele fabriek in 
een zeecontainer die van plastic zwerfafval 
bouwmateriaal kan maken. Ze hebben 
het over wat dat niet alleen zou kunnen 
betekenen voor het milieu, maar ook voor 
bijvoorbeeld mensen in sloppenwijken over 
de hele wereld. 

Stel je voor dat een bewoner zelf een 
bedrijf kan starten met de mobiele fabriek. 
Er is dan iemand nodig om het plastic op 
te halen, iemand om het te verwerken en 
iemand om vervolgens de bouwstenen, 
de dakpannen en het isolatiemateriaal te 
verkopen en te gebruiken. Zo ontstaan er 
over de hele wereld coöperaties en heeft 
The Great Plastic Bake Off impact op 
ecologisch vlak, maar ook op economisch 
en sociaal gebied. Daarnaast wordt het afval 
ter plaatse hergebruikt voor de bouw van 
stevige woningen en wordt het daarmee 
weer van waarde. Nu wordt afval namelijk 
vaak verbrand, gestort of verscheept. Dat 
Morijn aanklopt bij zijn jeugdvriend Martijn 
Kampshoff en partner Dianne van Essen 
is geen toeval. Kampshoff en Van Essen 
hebben een communicatiebureau en zijn 
vanuit hun werk gewend te denken in 
concepten. Samen werken ze het idee uit tot 
een concreet product waarmee ze de markt 
kunnen betreden.

Lauwersoog
Inmiddels is het drietal een eind met de 
ontwikkeling van de mobiele fabriek. Een 
plek waar die straks als eerste wordt getest 
is er ook al: de haven van Lauwersoog, 
gelegen in Het Hogeland. Halverwege 
volgend jaar hopen ze daar de eerste 
zeecontainer met mobiele fabriek te 
kunnen plaatsen. In de haven worden dan 
straatklinkers gemaakt van plastic afval.

Maar waarom Lauwersoog? “We willen 
lokaal impact maken. Hier bewijzen dat het 
kan en dan de werkwijze kopiëren naar 
bijvoorbeeld Zuid-Afrika, Indonesië en India”, 

begint Morijn. “Lauwersoog is voor ons de 
perfecte plek om dat te doen. Bedrijven en 
inwoners hebben al aangegeven graag mee 
te willen helpen, en omgaan met plastic afval 
geeft invulling aan één van de vier pijlers in 
de duurzame toekomstvisie van de haven. 
We kunnen er samen een kleine kringloop 
van afval creëren.” 

'In Lauwersoog willen 
we bewijzen dat het 
kan’
Educatie
Een andere reden dat de ondernemers 
in Lauwersoog terechtkwamen is 
havendirecteur Harm Post, die gelijk 
enthousiast was over het plan en genoeg 
mogelijkheden zag. “Het is een bijzondere 
plek”, vindt Kampshoff. “Met Nationaal 
Park Lauwersmeer in de buurt en straks 
een Werelderfgoedcentrum Waddenzee. 
Een gebied dat je juist tegen plastic moet 
beschermen. Dat is het mooie aan The Great 
Plastic Bake Off: het is mobiel. Dus je kunt 
de oplossing naar het probleem toebrengen.” 

Van Essen benadrukt dat het voor de wereld 
niet vijf, maar één voor twaalf is. “Er moet 
wat gebeuren. Enerzijds zetten wij iets 
neer wat een deel van het probleem kan 
oplossen, anderzijds willen we ook aan 
preventie doen. Daarom gaan we activiteiten 
organiseren voor basisschoolleerlingen: Hoe 
sorteer je afval en hoe zorg je ervoor dat het 
herbruikbaar is? Door jongeren vroeg bewust 
te maken van het probleem en een goede 
omgang met grondstoffen, los je al een deel 
op.”

Van plastic afval naar 
straatklinker

*Kijk voor meer informatie over The Great Plastic Bake Off op
greatplasticbakeoff.com

Harm Post over 
The Great Plastic Bake Off
“Bij plastic afval denken we altijd aan verre landen, aan plastic in de 
Stille Oceaan. Maar kijk eens aan de kade op Lauwersoog als de 
vissers binnenlopen die mee doen met ‘Fishing for Litter’. Of bij mijn  
eigen motorsloepje als we in het najaar bij een rondje Groningen 
Maren vier tot vijf zakken vol afval uit het water vissen. Plastic afval 

drijft in het water hier om 
de hoek, ligt langs onze 
straten en zwerft in het 
Lauwersmeergebied. 
Viespeuken zijn we eigenlijk. 
Daarom dagen we de jonge 
ondernemers achter de 
Great Plastic Bake Off uit 
van zwerfvuil uit ons eigen 
woongebied straatklinkers 
te maken. Die we dan 
gebruiken in de haven van 
ons mooie Lauwersoog. Zo 
wordt plastic een grondstof.”
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WOORDZOEKER
BLADEREN

BLIKKIE

CONTAINER

DOPJES

FLES

GLAS

GRIJS

GROEN

GROFVUIL

KILO

KLOKHUIS

LUIERS

PAPIER

PLASTIC 

RESTEN

SCHIL

STOF

TAK

VUILNISZAK

WCROL

ZAKKEN

De overgebleven letters vormen de oplossing:

Hoeveel Blikkies tel jij in 
deze krant?
Het antwoord staat onderaan deze pagina

A
nt

w
oo

rd
 a

an
ta

l B
lik

ki
es

: 1
7 

(z
on

de
r f

ot
o'

s 
va

n 
ze

lfg
em

aa
kt

e 
B

lik
ki

es
)

Blikkies

Maak je eigen blikkie!
Wat heb je nodig?

• Blikje voor het lijf
• Bovenkant van een plastic 

fles voor het hoofd
• Doppen voor de ogen
• Oude stekkers
• Elastiekje voor de mond
• Plastic vorkjes voor de 

voeten
• Lijm om alles vast te 

maken

Heb je dit niet in huis? 
Probeer Blikkie dan te maken 
met ander afval! Bijvoorbeeld de 
armen van oud papier of alumi-
niumfolie of gebruik  
wc-rolletjes voor de benen. Alles 
kan, zolang Blikkie maar van 
afval is gemaakt!

Deel jouw Blikkie
Maak kans op het boek "De legende van Captain 
Fanplastic"! Deel een foto van jouw Blikkie op  
instagram met #mijneigenblikkie of stuur de foto naar 
minderafval@hethogeland.nl ovv 'Maak je eigen 
Blikkie'. Meedoen kan tot 4 januari 2021.

de Legende vande Legende van

Captain FanplasticCaptain Fanplastic

Wat moet waar? Trek een lijn naar de 
juiste container
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Lutje Houkje Hallo allemaal, ik 
ben Blikkie!

Helpen jullie mij om 
de puzzels op deze 

pagina op te
lossen?

#mijneigenblikkie #captainfanplastic

#minderafvalHHL
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Meer weten? Kijk op: 

hethogeland.nl/minderafval

supportervanschoon.nl/het-hogeland

milieucentraal.nl/minder-afval

vang-hha.nl

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

Telefoon: 
E-mail: 
Website:  
WhatsApp:

088 - 345 8888
gemeente@hethogeland.nl
www.hethogeland.nl
06 - 114 505 30

Hoofdstraat W. 70, 9951 AC Winsum                                                     
Schoolstraat 1, 9781 JL Bedum
Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen
R. Ritzemastraat 2, 9965 TD Leens

Werkplein Ability
Ubbo J. Mansholtplein 2, 9951 BX Winsum
Overige informatie: www.hethogeland.nl/werk

Volg ons op:
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Disclaimer
Ondanks de zorg en aandacht die wij hebben 
besteed aan – de samenstelling van – de 
inhoud van deze afvalkrant, kan de gemeente 
Het Hogeland en de redactie niet instaan voor 
de volledigheid, juistheid of voortdurende 
actualiteit ervan. De gemeente Het Hogeland en 
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Het is ontzettend belangrijk dat de containers 
in setjes van twee met minimaal 30cm  
tussenruimte aan de weg gezet worden. 
Alleen dan kunnen de vrachtwagens die voor 
de nieuwe containers gebruikt worden  
efficiënt uw afval ophalen. Dit geldt voor de 
grijze en voor de groene containers. De  
routes zijn ingepland op deze manier van 
legen.

• Zet de bak met de opnamekraag naar de weg 
toe

• Zet de bak in setjes van twee tegen elkaar 
• Houd minimaal 30 cm tussen de setjes
• Zet de bak niet in de buurt van obstakels zoals 

auto’s, bomen en lantaarnpalen
• Zet de bak op een harde ondergrond, en niet in 

een bocht
• Zorg ervoor dat het deksel goed dicht zit
• Stamp het afval niet aan
• Zorg ervoor dat er geen afval over de rand zit

Meer weten? Bekijk dit filmpje:
Scan de QR-CODE en bekijk het filmpje of ga naar 
https://youtu.be/Z9SSw8X8JNA

Er is iets met de container
Is uw container stuk? Of wordt de container niet 
geleegd omdat de chip niet werkt? Heeft u een nieuwe 
woning of u wilt een extra container aanvragen? In 
al deze gevallen belt u met ons klantcontactcentrum. 
Zij kunnen u helpen of doorverbinden met de juiste 
afdeling. 

Zet de containers goed bij de weg! 

Deze 
krant over 

afval is gemaakt 
in opdracht van 

gemeente 
Het Hogeland


