
Afval scheiden kan soms best lastig zijn. Gelukkig hoeft u het 
niet alleen te doen. Gemeente Hillegom schakelt grondstof- 
coaches in die kunnen helpen met het scheiden van uw afval. 
Of ze geven meer informatie over bijvoorbeeld maatwerk. 
Want als afval goed gescheiden wordt, is veel ervan weer te 
gebruiken als grondstof voor nieuwe producten.
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Hillegom gaat  
over op een ander
afvalbeleid 
Wilt u weten wat er precies verandert? 
U leest het op hillegom.nl/afval.
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Het doel van het nieuwe afvalbeleid 

is om samen zoveel mogelijk 

huishoudelijk afval opnieuw te 

gebruiken en zo min mogelijk 

restafval over te houden. 

In het nieuwe systeem betaalt u voor het 

aanbieden van uw Restafval. Als u hu-

ishoudelijk afval goed scheidt, dan houdt 

u de kosten voor de afvalstoffenheffing 

laag. Om dit te kunnen doen, komen er 

kleinere minicontainers voor Restafval 

met een chip bij laagbouwwoningen. De 

hoogbouw krijgt ondergrondse contain-

ers voor Restafval en 

verzamelcon-

tainers voor 

GFT en Etens-

resten. Beide 

containers zijn te 

openen met uw 

milieupas. 

U kunt nu makkelijker Plastic verpak-

kingen, Blik en Drinkpakken (PBD) en 

GFT en Etensresten (GFTe) aanbieden. 

Meerlanden haalt PBD iedere week op. 

Ook GFTe wordt tussen mei en oktober 

elke week opgehaald. Hiermee ver-

groten we de service. De ondergrondse 

textielcontainers verdwijnen. In plaats 

hiervan wordt Textiel nu zes keer per 

jaar aan huis opgehaald. Hiervoor ont-

vangt u een speciale zak in de brieven-

bus. De inzameling van Glas, Papier en 

Grofvuil verandert niet.U kunt uw afval 

ook aanbieden op de milieustraat aan de 

Marconistaat 16. 

Goed om te weten: 2021 is een schakel-

jaar. Vanaf 1 januari 2022 gaat het nieu-

we beleid definitief in en daarmee ook 

het apart betalen voor restafval.

https://www.hillegom.nl/afval


Joey Buddenberg is 39 en woont met vriendin Merel en zoontje 

Thomme in een jaren ’30 woning. Hun wens is om in de toekomst 

een duurzaam huis te bouwen. Als tussenstap hebben ze hun huidige 

woning in ieder geval zo veel mogelijk verduurzaamd. En ja, goed afval 

scheiden past daar helemaal bij. In de keuken is bijvoorbeeld een grote 

lade te vinden met daarin bakken voor de verschillende afvalstromen.

Inwoner-interview

Afval scheiden 
met Joey

Dat ziet er netjes uit! Zijn jullie altijd zo 

goed bezig geweest met afval scheiden?

Het is in de loop van tijd een beetje zo 

gegroeid. In ons vorige huis hadden we 

een prullenbak met twee delen. Een voor 

GFT en een voor restafval. Het papier ver-

zamelden we op een andere plek. Toen we 

in ons huidige huis gingen verbouwen en 

een grotere keuken kregen, was deze lade 

een logische vervolgstap.

Waren er eyeopeners waardoor jullie meer 

aandacht aan afvalscheiding zijn gaan 

geven?

Sinds we ruimer wonen en ook eigen 

afvalcontainers hebben, is het scheiden wel 

een stuk makkelijker geworden en doen 

we dat ook veel actiever. Tijdens de eerste 

lockdown werden we nogmaals met onze 

neus op de feiten gedrukt hoeveel verpa-

kte spullen je in zo’n situatie in huis haalt, 

ook bijvoorbeeld bezorgmaaltijden. Zoveel 

verpakkingsmateriaal!

Welke afvalstromen scheiden jullie op dit 

moment?

Eigenlijk alles wel: papier, glas, plastic, 

GFT… voor alles hebben we een aparte 

bak. Spuitbussen van de deodorant houden 

we ook apart.

Wist je dat je spuitbussen tegenwoordig 

bij het plastic mogen? Het valt onder de ‘b’ 

van blik in ‘PBD’ (plastic, blik en drinkver-

pakkingen).

Nee, maar dat is goed om te weten! Ik zat 

juist te denken aan een CFK-boxje waar ik 

ze met de lege batterijen in zou kunnen 

verzamelen, maar dat hoeft dan dus niet 

meer.

Als je twijfelt in welke bak iets hoort, hoe 

onderzoek je dat dan?

Meestal is het mij wel duidelijk, maar bij 

twijfel google ik dat dan even snel. In het 

algemeen hè, niet per se via Meerlanden.



Download de Meerlandenapp en 

vergeet nooit een inzameldag!

Bekijk de scheidingswijzer en vind een 

ondergrondse container in de buurt. 

Het afvalbeleid kan op sommige punten 

per gemeente verschillen. Dus onze tip 

zou zijn om even de afvalscheidingswijzer 

te checken. Of even vragen aan de grond-

stoffencoach, dan weet je het zeker.

Er zijn altijd leermomentjes. Zo ontdekte 

ik laatst iets interessants tijdens de 

5MinutenShow van Telekids. Dat is een 

korte quiz over afvalscheiding voor 

kinderen. Het ging erover dat een 

vieze pizzadoos niet bij het papier mag 

omdat hij te vervuild is voor verwerking. 

Sindsdien trek ik het schone deel er nu van 

af zodat dit alsnog bij het papier kan.

Goed bezig! Gebruik je verder nog tools 

bij het afval scheiden?

Op dit moment eigenlijk alleen de Meer-

landenapp die mij vertelt wanneer welke 

bak wordt geleegd.

Je zoontje zit nog in de luiers. Wist je 

dat je daarmee in aanmerking komt voor 

maatwerk? Vanwege het hoge aandeel 

luiers in je restafval kun je dan wat meer 

speling krijgen.

Grappig dat je het zegt, we wisten het 

niet, maar we hoorden er voor het eerst 

van via de grondstoffencoach. Overigens 

gaan we, als er ooit een tweede kindje 

mocht komen, waarschijnlijk over op 

wasbare luiers.

Dat zal heel veel schelen! Kunnen de 

gemeente en Meerlanden je verder nog 

ergens mee helpen? 

Misschien wat meer contact en dialoog 

met de bewoners? Twee weken geleden 

wist ik bijvoorbeeld zelf nog niet van het 

bestaan van de grondstoffencoaches af. 

Daarnaast is afval scheiden voor de meeste 

mensen geen spannend onderwerp. Ik 

denk dat je niet alleen moet kunnen 

uitleggen dát het waardevol is, maar dat 

de manier waarop minstens zo belangrijk 

is. Mensen zitten niet te wachten op saaie 

kost. Je krijgt ze mee met toffe weetjes, 

belangrijke nieuwe inzichten, etc.

Goed punt, hopelijk draagt deze nieuwe 

krant daar al iets aan bij. Heb je zelf nog 

tips voor andere inwoners die meer aan-

dacht willen besteden aan het scheiden 

van hun afval?

Het belangrijkste aan afval scheiden is 

‘gewoon beginnen’, maak het niet te inge-

wikkeld en wees niet te streng voor jezelf. 

Hoe kleiner je begint, hoe makkelijker iets 

vol te houden is en vanzelf een gewoonte 

wordt. Alle beetjes helpen.

Dankjewel voor dit leuke gesprek! Is er 

nog iets dat je kwijt zou willen?

Ja: hoewel ik heel graag de boodschap uit 

wil dragen dat afval scheiden niet inge-

wikkeld is, zijn we ons er bewust van dat 

we hier vrij veel ruimte hebben. Een grote 

keuken en een schuurtje geven je gewoon 

heel veel mogelijkheden. De uitdaging zit 

hem bij kleinere woningen, daar staat het 

afval eerder in de weg. De impuls om alles 

dan toch maar bij het restafval te doen is 

begrijpelijk. Daarom: begin gewoon klein, 

doe wat in jouw macht ligt.



Grondstofcoaches: u 
staat er niet alleen voor
Afval scheiden kan soms best lastig zijn. Gelukkig hoeft u het 
niet alleen te doen. Gemeente Hillegom schakelt grondst-
ofcoaches in die u kunnen helpen met het scheiden van uw 
afval. Of ze geven u meer informatie over bijvoorbeeld maat-
werk. Want als afval goed gescheiden wordt, is veel ervan 
weer te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten.

Wat zijn grondstofcoaches?

Grondstofcoaches zijn experts op het 

gebied van afval, met goede commu-

nicatieve vaardigheden, die uitleg en 

handige tips kunnen geven. Heeft u 

bijvoorbeeld moeite om te bepalen welk 

afval in welke container moet? Of wilt u 

meer weten over de nieuwe manier van 

inzamelen? U staat er niet alleen voor. 

De grondstofcoaches helpen u graag en 

bieden advies op maat. 

Werkwijze van grondstofcoaches

Om advies op maat te bieden, kijken 

grondstofcoaches naar uw persoonlijke 

thuissituatie. De coaches gaan na welke 

kleine stappen er gemaakt kunnen 

worden om afval scheiden makkelijker te 

maken. 

Misschien heeft u recht op maatwerk

Gemeente Hillegom biedt maatwerk 

aan bewoners die dat nodig hebben. U 

heeft recht op maatwerk als u door een 

speciale thuissituatie (tijdelijk) meer afval 

hebt. Bijvoorbeeld als u een medische 

aandoening heeft waardoor er veel 

medisch afval is. Of als u kinderen onder 

de 3 jaar heeft. Gezinnen met jonge 

kinderen hebben meer restafval door 

luiers. Of bij grotere gezinnen met vijf of 

meer gezinsleden. Bij maatwerk hoeft u 

bepaald afval niet te scheiden, of past de 

gemeente de afvalstoffenheffing aan.

In contact komen met 

grondstofcoaches

Kunt u de hulp van een 

grondstofcoach wel gebruik-

en? Maak een afspraak voor 

een persoonlijk gesprek door 

te mailen naar grondstof-

coach@meerlanden.nl. Of 

bel Meerlanden  

Publieksinformatie via  

telefoonnummer 

tel. 0297 – 381 717.

Onze grondstofcoaches Nuri (links op de foto) en Erwin (rechts op de foto) helpen u graag!



Afval verminderen  
   doet u zo!

Elke dag neemt de hoeveelheid door Nederlanders weggegooid 

afval toe. Gemiddeld gooien wij 490 kilo afval per persoon per jaar 

weg. Dat is veel. Gelukkig kunnen we een groot deel daarvan 

scheiden. Afval verminderen is nog beter dan scheiden. Naast 

de verpakking van product, levert transport en distributie ook 

afval op. Minder spullen kopen is essentieel. Met deze 10 tips 

wordt afval verminderen al een stuk makkelijker.

10 
tips 
 hoe u afval kunt  

verminderen

Repareer zelf
Kapotte spullen zoals kleren en  
elektronische apparaten hoeft u niet 
gelijk weg te gooien. Kijk eerst of u  
ze kunt maken of laat dit door  
iemand anders doen.  

Voorkom  
voedselverspilling 

Doe slim boodschappen. Koop  

kleinere hoeveelheden en eet meer 

kliekjes. Zit u toch met kliekjes  

opgescheept? Vries ze dan in en  

warm ze een andere keer op.

Water uit de kraan
Water uit de kraan is minstens net zo lekker als water uit een plastic 

fles. En ook nog eens beter voor het milieu. Laat de plastic flessen in 

de supermarkt staan en drink uit de kraan. 
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Koop tweedehands

Niet alleen kleding kunt u tweedehands 

kopen, maar ook elektronische apparaten. Het 

internet biedt talloze opties om tweedehands 

spullen een nieuw leven in te blazen. 

4
Vermijd plastic in  
supermarkten
Supermarkten worden overspoeld 
door plastic verpakkingen. Kijk of u 
plastic kunt vermijden in de super-
markt. Groenten en fruit hebben 
bijvoorbeeld niet altijd een plastic 
tasje nodig.

Minder spullen kopen
Mensen kopen vaak spullen die ze  

daarna nooit meer gebruiken.  

Denk goed na bij wat u koopt.  

Gaat u het product daadwerkelijk 

gebruiken? 

Gebruik navulverpakkingen 
Wist u dat veel producten navulverpakkingen 

hebben? Denk bijvoorbeeld aan zeep voor de 

handen en zoetjes voor de koffie. Zo hoeft u 

geen nieuwe verpakking te kopen. 

Eigen boodschappentasEen eigen boodschappentas mee- nemen is een perfecte vervanging voor plastic tassen ter plekke kopen. 
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Luiers wassen  
Wasbare luiers zijn milieu- vriendelijker en op den duur ook goedkoper dan wegwerpluiers.  

Neem uw thermoskan mee
Als u veel onderweg bent, is een eigen thermos-
kan ideaal. Met een eigen beker krijgt u vaak ook 
korting en u vermijdt de wegwerpbekertjes. 
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STAP 1
Verzamel overgebleven groenten 
Heeft u nog groenten over van de dag ervoor?  

Verzamel de groenten. Wortel, courgette en  

paprika zijn goede voorbeelden van groenten  

die in elke soep lekker smaken. Knoflook geeft  

een extra boost aan uw kliekjessoep. 

STAP 2
Verhit de restjes
Bak de restjes zodat ze geschikt zijn voor in de soep.  

Tip: heeft u de groenten eerst ingevroren? 

Verhit de groenten goed na het ontdooien.  

STAP 3
Voeg aardappelen en peulvruchten toe 
Heeft u toevallig ook peulvruchten of aardappelen over?  

Deze ingrediënten passen goed in de soep. 

Denk bijvoorbeeld aan kikker- en spliterwten. 

Doe de ingrediënten bij de groenten in de pan.

  

STAP 4
Doe water en kruiden in de pan 
Voeg uw favoriete kruiden toe aan de kliekjes. Daarna  

doet u water in de pan. Als u een dikke soep wil maken,  

voeg dan wat minder water toe. Eventueel kunt u de soep  

nog pureren. 

soep

Weggooien is zonde.  
Met kliekjes kunt u nog alle  
kanten op. Heeft u al een keer  
soep proberen te maken met  
kliekjes? Met dit recept staat er  
binnen no-time een gezonde en 
heerlijke soep op tafel.

Geen zin in soep? Maak dan eens een omelet 

met overgebleven groenten. Vaak koken we 

ook te veel rijst. Gooi dit niet weg. Creëer uw 

favoriete recept met rijst. Denk aan nasi, 

burrito ’s en kipkerrie. 

Koken met kliekjes 

Eet smakelijk! 



mythes over afval scheiden
en hoe het werkelijk zit

Afval scheiden is waardevol en levert een grote bijdrage aan 
het milieu. Helaas gaan er veel fabels rond over het scheiden 
van afval. Welke mythes heeft u voorbij horen komen? 
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‘Al het afval belandt toch 

allemaal weer op een hoop!’

Dat gescheiden afval allemaal weer 

bij elkaar belandt, is natuurlijk niet 

waar. Toch is het een van de grootste 

mythes die rondgaat over afval sc-

heiden. In werkelijkheid wordt afval 

dat goed gescheiden is ingezameld, 

ook weer gescheiden verwerkt. 

Het kan gebeuren dat bijvoorbeeld 

een lading met GFT en Etensresten 

wordt afgekeurd en alsnog bij het 

restafval gaat. Dit gebeurt alleen als 

er bijvoorbeeld plastic of ander afval 

bij de GFT en Etensresten zit. Het kan 

ook voorkomen dat afval verkeerd 

wordt gescheiden. Een goede reden 

om meer te leren over het scheiden 

van afval. 

‘Afval scheiden kost veel tijd’

Veel mensen zijn bang voor de tijd die 

afval scheiden zou kunnen kosten. In 

het begin moet u even uitzoeken welk 

soort afval in welke container hoort. 

Hier gaan wij u natuurlijk een handje 

bij helpen. Uiteindelijk is afval schei-

den een fluitje van een cent. Neem 

eens een kijkje in de Meerlanden-app 

om te zien welk afval u in welke con-

tainer weggooit.  

‘Nascheiding is net zo effectief 

als bij de bron scheiden’ Een 

mythe die vaker voorkomt is dat 

nascheiding net zo effectief is als 

thuis het afval scheiden. Nascheiding 

betekent dat u al het afval bij elkaar 

weg kan gooien en het daarna wordt 

gescheiden. Dit is niet waar. Vanuit 

de rijksoverheid zijn doelstellingen 

opgesteld. Dit heten de ‘VANG-doel-

stellingen’. In deze doelstellingen 

staat beschreven dat huishoudelijk 

afval moet dalen en het scheiden van 

afval moet toenemen. Deze doel-

stelling is alleen te behalen met een 

afvalbeleid waarin bronscheiding 

centraal staat. Daarnaast is niet al het 

afval is geschikt voor nascheiding. 

GFT en Etensresten is bijvoorbeeld 

niet geschikt om pas na het weggoo-

ien te scheiden. Direct scheiden ‘aan 

de bron’ met verschillende afvalcon-

tainers werkt het beste. Nascheiding 

werkt kwalitatief veel minder goed 

dan bronscheiding.

‘GFTe-afval scheiden is onnodig’

Scheiden van groente, fruit, tuinafval 

en etensresten (GFTe) is zeer nuttig. 

Dit wordt vergist met behulp van 

bacteriën. Uit het vergistingsproces 

ontstaan biogas en ‘digestaat’. Het 

digestaat wordt verwerkt tot com-

post. Het groene gas wordt gereinigd 

en gebruikt voor het aardgasnet. 

Hiermee worden huishoudens en 

gebouwen verwarmd. Het compost 

wordt gebruikt op akkers en in de 

tuinbouw. Ook worden bodems van 

steden verbeterd met compost. Al 

met al is GFTe-afval dus heel goed te 

gebruiken als grondstof voor allerlei 

toepassingen.

‘Afval scheiden levert niks op’

Het scheiden van afval heeft zeker nut. Afval bevat veel waardevolle materialen die 

hergebruikt kunnen worden. Wist u dat Nederlandse huishoudens in 2019 verant-

woordelijk zijn voor 8.500 miljoen kilo afval? Gelukkig is deze enorme hoeveelheid 

geen verspilling. Door ons afval goed te scheiden, kan een groot deel verwerkt 

worden tot een nieuw product. Zoals compost en nieuw plastic.


