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In twaalf korte filmpjes, die onder
meer te vinden zijn op de website en
het YouTube-kanaal van afvalver-
werker Spaarnelanden, laten stads-
genoten zien hoe zij hun vuilnis cor-
rect scheiden. Zo is er een fragment
waar een man een lege pizzadoos bij

het restafval gooit. Vanwege de
etensresten en het vet is het papier
niet meer geschikt voor recycling.
Hetzelfde geldt voor gebruikte zak-
doekjes, zo blijkt uit een van de an-
dere video’s.

Het blijft desalniettemin lastig
om te bepalen welk vuil in welke
bak moet worden gegooid. Wie een
kijkje neemt op de website afval-
scheidingswijzer.nl ontdekt al snel
dat er nog talloze andere uitzonde-
ringen op de regel zijn. ,,Over het al-
gemeen gaat het scheiden van afval
in Haarlem wel goed’’, legt een
woordvoerster van Spaarnelanden
uit. ,,Maar het kan beter. Daarom
voeren we ook deze campagne.’’

Medicijnstrips
Drinkglazen, wijnglazen en objec-
ten van kristal mogen bijvoorbeeld
niet in de glasbak. Medicijnstrips en
doordrukstrips van kauwgom ho-

ren niet bij het plastic afval, net als
chipszakken en zakjes van katten-
voer. En kassabonnen? Die mogen
niet bij het oud papier vanwege de
inkt, net als glossy tijdschriften.
Waar al dit vuil dan wel thuishoort?
Bij het restafval, zo blijkt.

Heeft het scheiden van vuilnis wel
zin als er zoveel huisvuil is dat toch
in een andere afvalbak thuishoort
dan je als consument zou verwach-
ten? Volgens Spaarnelanden is dat
wel het geval. De stroom aan recycle-
bare materialen, zoals PBD, glas en
kleding, moet zo zuiver mogelijk
worden gehouden. ,,Twijfel je waar
iets thuishoort? Kijk dan op de web-
site van de afvalscheidingswijzer of
bel ons. En kom je er echt niet uit,
kies dan altijd voor restafval. Dan
houden we de andere stromen
schoon.’’

Niet alleen met filmpjes, maar
ook met advertenties en een actie op

de sociale media wordt getracht
kennis over afvalscheiding te ver-
spreiden. Dat beleid werpt volgens
Spaarnelanden vruchten af. ,,In het
verleden zagen we bijvoorbeeld dat
medisch afval, zoals infuuszakken
en stoma’s, bij het plastic werd weg-
gegooid. Dat was echt een rode vlag
bij de afvalbewerker.’’ Het bedrijf
heeft toen een aparte campagne op-
gestart door flyers bij apothekers te
leggen. ,,We hebben het daarna ook
echt minder gezien.’’

Plastic
Met name op het gebied van PBD
(plastic, blik en drinkpakken) is vol-
gens de woordvoerster nog veel
ruimte voor verbetering. ,,Het
scheiden van plastic is toch wat
nieuwer en in sommige gemeenten
gaat het anders dan bij ons. Op pro-
motiemiddagen merken we dat er
toch altijd nog veel mensen zijn die

bijvoorbeeld niet weten dat drink-
pakken en blik ook bij het plastic af-
val horen. En dat chipszakken juist
restafval zijn.’’

Ook weten veel Haarlemmers niet
waar ze hun zakjes met honden-
poep of kattengrit moeten laten.
,,Mensen stoppen dat in een plastic
zakje of een compostzakje bij het
GFT, maar dat is niet de bedoeling.
Uitwerpselen van dieren kunnen
ziektekiemen verspreiden en moe-
ten bij het restafval.’’

De bewustwording verloopt vol-
gens de woordvoerster dan ook
’stapje voor stapje voor stapje’. ,,En
daar komt bij dat de afvalwereld al-
tijd in beweging is. Op het gebied
van techniek zijn er grote ontwikke-
lingen. Zo moet een chipszak nu
nog bij het restafval, maar het zou
kunnen dat er over twee, drie jaar
een nieuwe techniek is waardoor
zo’n zak wel bij het PBD kan.’’

Afval correct scheiden is lastiger dan het lijkt: ’kies bij twijfel altijd voor restafval’

Glazen horen niet in glasbak

Haarlem " Hoort een gebroken
wijnglas thuis in de glasbak? Mo-
gen medicijnstrips bij het plastic
afval? En hoe zit het met chips-
zakken? Met de nieuwe campag-
ne ’Wij Haarlemmers scheiden
ons afval’ hopen de gemeente en
Spaarnelanden inwoners beter te
informeren en te enthousiasme-
ren om bewuster met hun huis-
vuil om te gaan.

Marlies Vording
m.vording@hollandmediacombinatie.nl

Zandvoort " De bewoners van Huis in de Duinen
kunnen vanuit hun tijdelijke huisvesting aan de
Herman Heijermansweg in Zandvoort toekijken,
terwijl hun voormalige appartementen worden ge-
sloopt. De komende twee tot drie jaar kunnen ze

ook getuige zijn van de nieuwbouw die ter plekke
gaat verrijzen. In de jaren vijftig gold het project
voor Zandvoort nog als een voorloper in de oude-
renzorg,maar de laatste jaren sloeg het verval lang-
zaam toe. In de nieuwbouw komen nieuwe inzich-

ten in de ouderenzorg tot uiting. Zo zijn veel stu-
dio’s bestemd voor kleinschalig groepswonen met
een gezamenlijke huiskamer voor acht bewoners.
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! Regio 8 en 9: Voorloper in de ouderenzorg

Icoon Huis in de Duinen wordt gesloopt

Die krimp heeft onder meer te ma-
ken met het feit dat er in Heemstede
relatief veel ouderen wonen. Vorig
jaar was 26,6 procent van de bevol-
king er ouder dan 65 jaar. In 2035 is
dat percentage 28,7 procent. Heem-
stede is veel sterker vergrijsd dan
bijvoorbeeld Haarlem (17 procent
65-plussers in 2018) en Haarlemmer-
meer (16,3 procent).

Het CBS gaat ervan uit dat Neder-
land er in 2035 een miljoen inwo-
ners bij heeft. Die groei is vooral
merkbaar in Amsterdam, Rotter-
dam, Den Haag en Utrecht.

Haarlem, dat het aantal inwoners
tussen 2009 en 2018 zag toenemen
van 148.000 naar bijna 160.000,
groeit in 2035 naar ruim 172.000 in-
woners. Een groei van acht procent.

Amsterdam heeft er 150.000 inwo-
ners bij in 2035, een groei van 20
procent. Ook rondom de grote ste-
den dijen verschillende gemeenten
uit, waaronder Haarlemmermeer.
,,Door de nieuwbouw ontvangen
deze gemeenten veel jonge stellen
uit de grote stad’’, aldus het CBS. In
2035 is de bevolking van Haarlem-
mermeer met 18,5 procent toegeno-
men.

Meer inwoners,
behalve in
Heemstede
Judy Nihof

Haarlem " Op Heemstede na
krijgt de Haarlemse regio de ko-
mende jaren te maken met een flin-
ke groei van de bevolking. Heemste-
de staat juist krimp te wachten,
blijkt uit onderzoek van het CBS.
Daar daalt het aantal inwoners in
2035 met 1,4 procent ten opzichte
van 2018.


