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Niels Hulsebosch (21)
VOGELENZANG
4-persoonshuishouden in een 
vrijstaande woning
“Mijn vader is bloembollenkweker, we hebben 
een flink stuk land om het huis. Het meeste af-
val van de kwekerij bestaat uit dode of  slechte 
bloembollen. Die belanden op onze compost-
hoop en worden voor bemesting gebruikt. Sinds 
een paar jaar vergisten we ook een deel van het 
bollenafval. Om het huis liggen twee grote tui-
nen. Afval van de tuin achter gaat op de com-
posthoop. Takken die van het strookje bos langs 
ons land komen, verbranden we. In de groenbak 
gaan gras van de voortuin en keukenrestjes. We 
hebben een grote bak, die zit meestal helemaal 
vol. Mijn moeder is nogal precies in afval schei-
den. Daardoor is het voor de rest het gezin ei-
genlijk ook heel gewoon.”

lle kliekjes helpen
Groenafval geeft energie

Bloemendaal gaat voor 70 procent 
gescheiden gft. Gedoe? Daar denken we 
behoorlijk verschillend over. Afgedankt 
groen levert veel op: biogas, compost, 
zelfs het condenswater wordt hergebruikt. 
b. peilde meningen, verzamelde vragen, 
en ging op zoek naar de antwoorden.

Tekst: Ellen Meijer

Anneke Reemer (36)
BENNEBROEK
5-persoonshuishouden in 
een tussenwoning
“Bij ons gaat elke flinter organisch 
afval bij het gft. De groenbak komt 
altijd vol, de grijze blijft meestal half  
leeg. In Ikea-opbergbakken verza-
mel ik verschillende afvalsoorten. 
Voor groenafval staat een bakje op 
het aanrecht. We hadden een eigen 
composthoop. Nu de nieuwe schuur 
klaar is, beginnen we daar weer 
mee. Op onze composthoop gaat 
onbespoten afval, zoals bladgroen 
en klokhuizen. Gekookte etensrest-
jes en schillen van citrusfruit doe 
ik in de groenbak omdat die lang-
zamer verteren. Ik twijfel over de 
eco-luiers. Op de verpakking staat 
dat ze biologisch afbreekbaar zijn, 
mogen ze dan in de groenbak? Van 
afbreekbaar plastic weet ik het ook 
niet. Meer voorbeelden op de af-
valkalender van wat waar hoort, 
zouden het makkelijker maken om 
afval te scheiden.”

Mona van de Bunt (45)
AERDENHOUT
4-persoonshuishouden in 
een hoekwoning
“Plastic en papier houd ik apart, 
lege batterijen breng ik weg. Alleen 
met de groenbak ben ik minder 
strikt. Tuinafval gaat erin, etens-
resten doe ik meestal bij het restaf-
val. Ik hield het een tijd lang apart, 
maar had het idee dat het nauwe-
lijks uitmaakte. Er is meestal weinig 
eten over en dan ligt het maar te 
stinken onderin die bak. Van som-
mige dingen, zoals koffieprut, weet 
ik niet of  het in de groenbak mag. 
Onze grote grijze bak zit alleen 
vol na een feestje, die kan kleiner. 
Het lastige van de groenbak vind ik 
dat hij ’s winters vrijwel leeg blijft 
en in de zomer overuren draait. 
Misschien is het mogelijk dat gft  
‘s zomers extra wordt opgehaald?”

Pim van Zalingen (59)
BLOEMENDAAL
3-persoonshuishouden in een 
tussenwoning
“Sinds twee kinderen het huis uit zijn, heb-
ben we de grote kliko’s verruild voor kleine. 
Etensresten, schillen en oud brood gaan bij 
het gft. Die term vind ik trouwens verwar-
rend, volgens mij mag al het organisch keu-
kenafval erin. Wij doen alleen vlees- en vis-
resten in de grijze bak vanwege de stank. Het 
mooie van groenafval vind ik dat je bijna alle 
energie die erin ging, er weer uit kunt halen. 
Als aannemer voer ik bedrijfsmatig afval ge-
scheiden af. Dat levert financieel voordeel 
op. Een container hout kost de helft van een 
container met gemengd afval. Iedereen op 
de bouwplaats deelt mee in de opbrengst. 
Dat kan de gemeente ook doen om inwoners 
te motiveren: de wijk die gft-afval het beste 
scheidt bijvoorbeeld belonen met geld voor 
een speeltoestel.”

Haasje van der Mandele (63)
OVERVEEN
2-persoonshuishouden in een 
vrijstaande woning
“Groente- en tuinafval en etensresten gaan 
op onze composthoop. Behalve bijvoorbeeld 
vleesafval, dat trekt ratten aan. Andere orga-
nische resten, zoals aardappel- en sinaasappel-
schillen, gooi ik in de grijze bak. Daar zitten 
vaak bestrijdingsmiddelen op. Een groenbak 
hebben we niet. Ik hoor voor het eerst dat met 
gft energie wordt opgewekt. Daarom overweeg 
ik alsnog een groenbak te nemen. Maar dan wil 
ik iets kleins, anders wordt het zo vol in de tuin. 
Bovendien, we zijn maar met ons tweeën. Ik 
vind het vervelend dat er verschillende ophaal-
dagen zijn voor diverse afvalsoorten. Waarom 
komen ze niet elke week op een vaste dag?” 
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Groengeweten

Weet u wat wel en niet bij het gft mag? Kijk op 
www.meerlanden.nl/gftbloemendaal of  www.afvalscheidingswijzer.nl.

WAT GEBEURT ER MET GFT?
Gert-Jan: “We vergisten het 
eerst bij een temperatuur van 
55 graden Celsius in grote 
silo’s. Daar komt geen zuurstof 
bij, waardoor bacteriën het 
afval snel afbreken. Na drie 
weken resteert een waterige 
drab. We mengen daar vers 
groenafval bij om het dikker te 
maken en die smurrie gaat in 
de composteertunnel. Dan voe-
gen we juist veel zuurstof toe, 
zodat het binnen lekker broeit 
en het afval droogt. Na twee 
weken heb je compost.”

WAT MAKEN JULLIE VAN 
GROENAFVAL?
“Vergisten levert biogas, CO2, 
warmte en water op. Veel van 
onze inzamelwagens rijden 
op biogas, het warme water 
verwarmt kassen en CO2 gaat 
naar kwekerijen als groeibevor-
deraar. Condenswater gebrui-
ken we voor het schoonspuiten 
van straten, en in de winter 
mengen we het met zout voor 
gladheidsbestrijding. En dan is 
er nog compost.”

MAAKT HET UIT WELK AFVAL 
IN DE GROENBAK GAAT?
“Ja. Veel mensen gooien kliek-
jes, koffieprut, brood en fruit-
schillen in de grijze bak. Juist 
dit organische keukenafval is 

energierijk. Uit tuinafval halen 
we minder gas, doordat er veel 
grond en zand meekomt. Als je 
weinig groenafval hebt, kan het 
gaan rotten. Toch hebben we 
liever rottend gft in de groen-
bak, dan dat het als grijs afval 
binnenkomt. Afval verbranden 
kost twee keer zo veel en je 
kunt er geen gas uit winnen.”

HOE SCHADELIJK IS PLASTIC 
OF PAPIER IN DE GROENBAK?
“Papier vergaat snel en neemt 
vocht op waardoor afval min-
der snel verrot. Om te voor-
komen dat de groenbak vies 
wordt, kun je bijvoorbeeld een 
krant of biozak onderin leg-
gen. Sommige mensen stoppen 
groenafval in een plastic zak 
in de groenbak. Dat plastic be-
landt in de compost en vervuilt 
de aarde. Natuurlijk halen we 
niet-organisch materiaal zoals 
plastic zo veel mogelijk uit het 
gft, maar er kan iets achterblij-
ven.”

WAT LEVERT DE VERWERKING 
VAN GFT OP?
“Sinds begin dit jaar verdienen 
we met de vergistingsinstallatie. 
Daardoor blijven de gft-tarieven 
voor gemeenten laag. We zijn 
op de goede weg, maar het 
kan nog beter als iedereen 
groenafval gescheiden houdt.”

vragen aan Gert-Jan 

Klaasse Bos, 

manager van de 

vergistingsinstallatie 
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