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Oudebildtdijk klaagt
over afvalproef
MARIA DEL GROSSO

Sinds oktober 2013 loopt een proef in
Oudebildtzijl waarbij bewoners ge-
vraagd wordt melk-, vruchtensap-
en frisdrankpakken plat te vouwen,
in een krat te bewaren en eens per
drie weken aan de weg te zetten. Het
moet, naast het scheiden van glas,
papier en textiel, zo veel afval sche-
len dat de grijze container met rest-
afval sindsdien niet eens per twee
weken maar eens per drie à vier we-
ken wordt geleegd.

Daar ligt een van de pijnpunten,
stellen René Dongelmans en Feikje
Baarda. In huis springt hun zoon
rond. Hun tweede kind is op komst.
Met zijn drieën redden ze het, on-
danks het apart inzamelen, niet om
vier weken lang met één grijze con-
tainer te doen. Laat staan als er
straks luiers bijkomen.

Dat geldt ook voor Gerard Hoek-
stra met twee kinderen. ,,Ik moet
leuren met afvalzakken of ik neem
ze mee naar mijn werk, want hier in

OUDEBILDTDIJK Om de zoveel dins-
dagen is het raak. Drankkartons
waaien over de Oudebildtdijk in de
gemeente het Bildt. Enkele omwo-
nenden zijn niet blij met de afval-
proef van de gemeente en afvalver-
werker Omrin.

de buurt kan ik ze nergens kwijt.’’
Omrin vertelde Dongelmans dat hij
zijn overtollige vuilniszakken naar
een afvaldepot kan brengen. ,,Maar
wij hebben geen depot dichtbij. Ik
word gedwongen mijn restafval in
de groene bak te gooien.’’

Dongelmans vraagt zich af wat de
milieuwinst van de proef is. De wa-
gen voor de grijze container rijdt
minder, maar in plaats daarvan
moet er een auto voor de drankkar-
tons extra rijden en wordt de groene
bak niets eens per twee weken maar
elke week geleegd. ,,Terwijl de mees-
te huizen hier geen eens een tuin
hebben’’, voegt Hoekstra er aan toe.

De kratten voor de drankkartons
vormen een ander probleem. ,,Wie
de Oudebildtdijk kent, weet wat er
gebeurt. Het waait hier altijd. De
troep ligt vaak verspreid langs de
weg. Dan leggen we er maar weer ste-

‘Ik neem afval mee
naar mijn werk,
want hier kan ik
ze niet kwijt’

nen op. Over de uitvoering is niet
goed nagedacht.’’

Wethouder Boukje Tol stelt dat de
proef wel goed voorbereid is. Alleen
in het begin gingen er geluiden op
dat de grijze container vaker geleegd
moest worden. Nu zijn de meeste
deelnemers enthousiast en zijn er
spontaan nieuwe initiatieven ont-
staan.

Zo wordt een grijper onderling
doorgegeven om zwerfafval op te
ruimen. ,,Er is een klankbordgroep
en zowel daar als bij de gemeente ko-
men geen klachten meer binnen. Als
het goed werkt, profiteren de inwo-
ners ook. Dan kan de afvalstoffen-
heffing omlaag.’’

Omrin heeft, na eenzelfde proef in
de Leeuwarder wijk Zuiderburen, be-
wust gekozen voor het platteland,
zegt woordvoerster Margriet Dan-
kert. Eind dit jaar moeten de resulta-
ten bekend zijn. ,,We hebben al ge-
merkt dat het krat niet handig is, dat
moet anders’’, aldus Dankert.

Ook in Metslawier loopt de proef.
Daar is van klachten niets bekend,
zegt voorzitter Hette Meinema van
dorpsbelang. Wie alles scheidt,
houdt volgens Meinema zelfs na
meerdere weken ruimte over in de
grijze bak. ,,Als je heel bewust met af-
val omgaat, is het mogelijk’’, stelt
ook Dankert.

De kratten voor drankkartons zijn niet handig, geeft Omrin toe. Op de Oudebildtdijk waaien de pakken soms
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