
 

“We zijn blij met het afvalgedrag van de 
inwoners van Gooi en Vechtstreek. Zij 
scheiden inmiddels 22 afvalstromen. De 
motivatie daarvoor komt denk ik vooral 
omdat wij in deze regio in een mooie om-
geving wonen. Die willen we graag zo 
houden. Zonder de inzet van de inwoners 
kan de GAD de scheidingsdoelstellingen 
niet halen.” Aan het woord is Dick Spel. 

Als lid van het dagelijks bestuur van het gewest 
Gooi en Vechtstreek is hij politiek verantwoor-
delijk voor milieu, en ook is hij milieuwethouder 
van Weesp. Eric Bodar, directeur van de GAD, 
beaamt dit. “Dankzij de inwoners scheiden 
we elk jaar beter, waardoor de kosten voor 

de afvalverwijdering met 6% zijn gedaald 
ondanks een fl inke toename van de hoeveel-
heid huishoudelijk afval. Daar komt bij dat de 
verwijderingskosten van het recyclebare afval 
ruim 17% lager zijn dan een paar jaar geleden, 
terwijl die stromen in vijf jaar tijd met 10.000 
ton zijn toegenomen. Afval scheiden en de 
samenwerking tussen inwoners en de GAD 
lonen dus. Aan de GAD de taak om het de 
inwoners zo gemakkelijk mogelijk te maken 
hun afval te scheiden en de kosten ervan in 
de hand te houden.”

> lees verder online: complete interview, met 
meer achtergrondinformatie over inzamelresul- 
taten, de GAD en nieuwe ontwikkelingen.

MilieukrantOnline.nl: 
lees verder online!

Begin 2008 is de GAD doorgelicht op het ge-
bied van milieumanagement. De GAD heeft 
deze milieutoets glansrijk doorstaan en kan 
met trots mededelen dat ook de komende 
drie jaar aan de ISO14001:2004 norm wordt 
voldaan. Dit betekent niet dat de GAD nu 
achterover kan gaan leunen. Integendeel!
> lees verder online

Dick Spel (l) en Eric Bodar

GAD geslaagd voor 
hercertifi cering 
ISO 14001:2004

De MilieukrantOnline.nl zou oorspronkelijk 
een ‘echte’ krant worden, boordevol nieuws 
en wetenswaardigheden over milieu en 
afval in Gooi en Vechtstreek. Maar een 
krant over onder andere afvalbeheersing 
is bij voorkeur zo min mogelijk belastend 
voor het milieu. Vandaar dat het uiteindelijk 
een digitale krant geworden is. De krant 
die u nu in handen heeft (van gerecycled 
papier!) geeft u een indruk van de online 
versie en verschijnt slechts één keer! Elk 
artikel kunt u op uw gemak in z’n geheel 
lezen op de website. 
Surf snel naar www.milieukrantonline.nl 
en lees deze duurzame krant in de regio. 
Deze papieren ‘website’ 
gaat bij voorkeur nog 
een rondje in de blauwe 
container!

De feiten & cijfers van 2007 tonen het aan: 
afval scheiden in Gooi en Vechtstreek loont!
•  Aantal inwoners: 241.918.
•  144.000 ton huishoudelijk afval.
•  Recyclebaar afval: in vijf jaar tijd met 10.000 

ton toegenomen.
•  Niet recyclebaar restafval (gemengd afval): 

de laatste jaren gelijk gebleven.
•  2,6% (ruim 3.600 ton) meer huishoudelijk 

afval ingezameld dan in 2006.
•  Kosten afvalverwijdering: bijna 6% gedaald 

ten opzichte van 2004.
•  Recyclingpercentage voor de regio steeg 

in 2007 met 1,2% ten opzichte van 2006.
•  Doelstelling GAD: 53% gescheiden inza-

meling van huishoudelijk afval – is bijna ge-
realiseerd, waarmee de GAD bijna aan de 
landelijke doelstelling voldoet.

> lees verder online

Afval scheiden loont!
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Bestuur en directie GAD: 
“De inwoners van Gooi en 
Vechtstreek zijn milieubewust”
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MilieukrantOnline.nl: De duurzaamste krant van Gooi en Vechtstreek

Nieuwe minicontainers 
moeten meer Oud Papier 
opleveren
De inwoners van Gooi en Vechtstreek maken 
al goed gebruik van de mogelijkheden om Oud 
Papier en Karton gescheiden aan te bieden. 
Op dit moment wordt 65% van het Oud Papier 
gescheiden ingezameld. Dat moet 80% worden. 
In een groot aantal wijken hebben de huis-
houdens inmiddels een eigen minicontainer. 
Dat maakt het voor de inwoners gemakkelijker 
Oud Papier en Karton gescheiden aan te leveren.
> lees verder online

Vanaf september kan de consument zijn 
gebruikte batterijen gratis inleveren in elke 
winkel die batterijen verkoopt. De inwoners 
van Gooi en Vechtstreek kunnen hun lege 
batterijen behalve bij de winkelbedrijven ook 
op de scheidingsstations inleveren. En daar 
komen dus na de zomer nog meer inlever-
punten bij. Op www.legebatterijen.nl kunt u 
inleverpunten bij u in de buurt opzoeken.
> lees verder online

Consument kan straks 
lege batterijen in alle 
winkels gratis inleveren

Glas in de glascontainer: 
de kringloop begint bij u!
Alle lege fl essen en potjes waarop geen sta-
tiegeld zit, horen in de glasbak. Wie zijn Glas 
in de glascontainer gooit, draagt direct bij 
aan een beter milieu. Alleen het Glas uit de 
glasbak wordt gerecycled en hergebruikt. 
Glas dat in het restafval belandt, wordt dus 

niet hergebruikt. En dat is verspilling van een 
waardevolle grondstof. U herkent statiegeld-
vrije glasverpakkingen aan het glasbaklogo 
op het etiket. In totaal staan er op dit moment 
in Gooi en Vechtstreek 220 glascontainers. 
> lees verder online
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Het afval dat we lozen verdwijnt niet. Er 
bestaat namelijk geen verdwijnen, omdat 
de aarde een gesloten systeem is. 

Ons afval lijkt alleen onzichtbaar, we verdunnen 
het met water, bedekken het met aarde of 
we laten het wegblazen door de wind. Maar 
uiteindelijk komen we het onvermijdelijk weer 
tegen in ons drinkwater, in de lucht die we 
inademen, in ons voedsel en in ons lichaam. 
Een nieuwe gedachte is dat de oplossing voor 
dit probleem ligt in het principe ‘Afval=Voedsel’. 
Dit principe is ontwikkeld door Michael 
Braungart en William McDonough. De natuur 
kent dit principe allang, denk bijvoorbeeld 
aan vallende blaadjes die na compostering 

weer door een boom worden ‘gegeten’. Het 
idee ‘Afval= Voedsel’ kan ook worden toegepast 
op alle producten die de mens fabriceert. Dit 
betekent dat alle producten (schoenen, auto’s, 
huizen en dergelijke) in zekere zin dus volledig 
composteerbaar moeten worden. Delen van 
een product die niet composteerbaar zijn, 
moeten voor 100% worden hergebruikt in 
nieuwe producten. Het gaat dan om een me-
thode om producten te ontwerpen zonder 
afval en vervuiling. Op die manier bestaat afval 
niet meer, afval wordt voedsel in een onein-
dige kringloop. Niet meer ‘van wieg tot graf’ 
maar ‘van wieg tot wieg’ dus. De GAD on-
derzoekt momenteel of en hoe zij dit nieuwe 
denken kan inpassen. > lees verder online

Afval=Voedsel: Cradle to Cradle

Sinds de toetreding van Roemenië tot de 
EU heeft het land met veel nieuwe regel-
geving te maken gekregen, ook als het gaat 
om het omgaan met huishoudelijk afval. 

Om de inzamelplicht voor huishoudelijk afval 
goed te kunnen uitvoeren, moet een en ander 
bestuurlijk en uitvoerend goed geregeld zijn. 
Helaas is van enige structuur in de afvalinza-
meling in Roemenië vaak nog geen sprake. 
De gemeenten in de regio Tarnava Mare in 
centraal Roemenië krijgen daarom hulp van 
de GAD. De GAD helpt bij het opzetten van 
een effi ciënte en milieugerichte organisatie 
voor afvalinzameling. De hulp wordt vooral 
gegeven in de vorm van kennisoverdracht. 
De GAD bezit een schat aan kennis over 
gemeentelijke samenwerking op het gebied 
van afvalinzameling, afvalmanagement en 
afvalverwerking.
> lees verder online: Roemeens kijkje in de 
GAD-keuken.

GAD adviseert Tarnava Mare: 
afvalmanagement in Roemenië 

37.000 ton grof huishoudelijk afval passeert 
jaarlijks de vier scheidingsstations in Gooi 
en Vechtstreek. Henk Nagel, Sectormanager 
Verwerking van de GAD, en zijn collega’s 
doen elke dag weer hun best om de mensen 
die hun afval komen brengen zo goed moge- 
lijk van advies te dienen over wat moet waar 
en waarom. 

Ook zorgen zij dat het netjes blijft op de stations. 
“Voor de mensen die het brengen is het afval, 
maar wij zorgen dat al die tonnen waarde-
volle grondstoffen worden. 83% van al het 
op onze scheidingsstations aangeboden afval 
gaat terug in de grondstoffenketen. Uit onze 
sorteeranalyses weten we dat van de 17% 
die we dus nog missen, bijna de helft (40%) 
herbruikbaar is. Het is zonde om dat in het 
restafval te laten zitten. Het is geld waard, en

hergebruik is goed voor het milieu.” “Maar”, 
vervolgt hij, “als we die inspanning vragen, 
moeten we de mensen wel vertellen waar-
om we dat scheiden met z’n allen niet voor 
niks doen maar dat het nut heeft; we leggen 
dat dan ook graag uit. Materialen zoals Papier/
Karton, Metalen, Glas en Kunststoffen zijn 
als grondstoffen geld waard. Andere materi-
alen kosten geld maar dienen wel als grond-
stof voor nieuwe producten, en kosten daar-
door veel minder dan het dure restafval wat 
verbrand wordt. We willen graag bereiken dat 
mensen ondanks dat iets voor hen afval is, 
toch gemotiveerd zijn de GAD te helpen die 
materialen als grondstof in de kringloop te 
houden.” 
> lees verder online: overzicht van afvalstromen 
op het scheidingsstation met verwerking en 
eindproduct.

Sinds 1 oktober 2006 moeten grote zware vracht- 
wagens, waaronder afvalinzamelvoertuigen, 
voldoen aan de emissie-eisen volgens de zoge- 
noemde Euro 4 norm.  De GAD wil als het gaat 
om de uitstoot van fi jnstof en roetdeeltjes door 
dieselmotoren een voorbeeldfunctie binnen de 
regio vervullen. De GAD heeft daarom als voor-
uitstrevende doelstelling, dat eind 2008 alle 
voertuigen aan de nog zwaardere Euro 5 norm 
voldoen. De GAD voldoet dan dus al aan de 
nieuwe emissie-eisen die naar verwachting in 
2009 van kracht worden. > lees verder online

“We verwachten dit jaar 7 à 800 ton Oud Papier 
en Karton in te zamelen in de ons toebedeelde 
wijken”, schat Fred Westerhuis van de Protes-
tants-Christelijke Kerken Nederland (PKN) in 
Bussum in. “Lange tijd waren we de grootste 
inzamelaar, maar we zijn ingehaald door 
voetbalvereniging De Zuidvogels in Huizen”, 
voegt hij er lachend aan toe. Waar wordt de 
opbrengst aan besteed? “Wij steunen met 
de opbrengst van het Oud Papier jeugd- en 
kinderprojecten in de regio en daarbuiten.” 
> lees verder online

Op weg met roetfi lters

PKN-kerken: inzameling 
Oud Papier voor onder-
steuning jeugdprojecten

“In ons werk is het geven 
van goede voorlichting heel 
belangrijk, over de gevolgen 
van het verkeerd aanbieden 
van afval bijvoorbeeld,” ver-
telt Willem Harder, Sectorma-
nager Toezicht en Handhaving 
van de GAD. 

“Zakken naast een container zetten, je mini-
container te vroeg aanbieden of de deksel 
ervan open laten staan kan ongedierte 

aantrekken en schadelijk zijn voor 
de volksgezondheid. Of zwerfvuil 
veroorzaken, wat in de top 10 van 
ergernissen staat. Daar denken 
mensen soms niet over na. Uitleg 
geven helpt mensen hun verant- 

woordelijkheid te nemen. De eerste 
stap van handhaving is te vertellen 

wat de regels zijn die men moet naleven. 
Het doel daarvan is dat een overtreder zijn 
gedrag verandert.”
 > lees verder online

Toezicht en Handhaving: 
“We zijn primair voorlichters 
en geen bonnenschrijvers”

Natuur- en milieueducatie (NME) organiseert 
diverse groene uitjes in Gooi en Vechtstreek. 
Meedoen aan een (vaar)excursie, wandelingen, 
kinderactiviteiten, open dagen of festivals? 
Maak uw keuze via de natuurwegwijzer op: 
www.nmegooivechtstreek.nl

MilieukrantOnline.nl is een uitgave van de 
Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi en 
Vechtstreek (GAD). Blaricum, Bussum, 
Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, 
Naarden, Weesp, Wijdemeren.
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Voor alles wat u wilt weten over afval is er het 
Afvalinfopunt. Bij u in de wijk, bij winkelcentra, 
evenementen en op markten, de medewerkers 
van het Afvalinfopunt beantwoorden uw vragen 
over afval. Voor de standplaatsen en data kunt 
u terecht op: www.afvalinfopunt.nl

Afvalinfopunt: antwoord 
op al uw vragen over afval

Natuurrecreatie en 
activiteiten in de regio

Snoeihout en gras worden natuurcompost: 
hoogwaardig hergebruik in de regio
Grof Tuinafval is één van de afvalstromen die 
binnen Gooi en Vechtstreek wordt geschei-
den. We verstaan hieronder snoeihout, zoals 
takken en stronken van bomen, struiken en 
planten, en gemaaid gras, dat vrijkomt bij het 
onderhoud van tuinen, parken en bermen. 

Het Grof Tuinafval wordt tot hoogwaardige 
natuurcompost verwerkt door Den Ouden 
Groenrecycling in Muiderberg. Een interes-
sant voorbeeld van hoogwaardig hergebruik 
in onze regio. 
> lees verder online
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Scheidingsstations: 
83% van aangeboden 
afval wordt weer grondstof
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