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Volg ons op Twitter 
@Diftarhengelo en 
@gemeentehengelo

Meer informatie:

Op www.diftarhengelo.nl vindt u een overzicht 
van de meestgestelde vragen over Diftar.

Twente Milieu 0900 - 8520111 (5 cent per minuut)

Openingstijden Milieupark: maandag t/m zaterdag 9:30 - 16:00 uur.

Afgelopen zomer is het eerste 

ondergrondse milieuplein aangelegd in 

Hengelo. Winkelcentrum Groot Driene 

heeft een mooi en strak ondergronds 

milieuplein ‘voor de deur’ gekregen. 

Mensen kunnen daar hun afval 

scheiden: plastic, papier, blik, textiel en 

glas (twee containers). 

De gemeente en Twente Milieu zijn ook op andere locaties bezig om milieupleinen 
aan te leggen, zoals in de Woolder Es en in Beckum.

Acht keer meer
Bij verschillende winkelcentra in Hengelo staan nu milieu-eilanden. Vaak met een 
combinatie van ondergrondse en bovengrondse containers. De gemeente wil op 
den duur bijna alle milieu-eilanden vervangen door ondergrondse milieupleinen. 
Ondergrondse containers hebben voordelen. Doordat het plastic in de 
ondergrondse container wordt samengeperst, past er veel meer plastic in. Eén 
ondergrondse container vervangt acht bovengrondse containers voor plastic! 

Schoon en netjes
Met behulp van software kan Twente Milieu steeds beter voorspellen wanneer 
containers bijna vol zijn en geleegd moeten worden. Het voorkomt dat mensen hun 
afval naast de volle containers zetten. Dat houdt de omgeving netter. Bovendien 
zijn de nieuwe containers minder opvallend en dus rustiger in het straatbeeld. 
Én ze staan op een plek met veel sociale controle. Hopelijk zorgt dat ervoor dat 
minder mensen hun afval naast de container zetten. Dat mag niet en kan zelfs een 
fl inke boete opleveren. Ziet u iemand die afval naast de container gooit? 
Spreek hem of haar dan aan. Zo houden we het samen netjes.

Hengelo gaat 
ondergronds

     Eén ondergrondse perscontainer voor 
plastic heeft een capaciteit van acht 
bovengrondse containers voor plastic.

     De nieuwe glascontainers zijn extra 
geïsoleerd en daardoor veel stiller.

     Ondergrondse textielcontainers zijn 
waterdicht.

     Ondergrondse containers hebben 
standaard een capaciteit van 5 m3.

     Glascontainers hebben een capaciteit 
van 4 m3, anders wordt de container te 
zwaar om te legen.

Afval is 
grondstof

Vooruit naar Vroeger
Terug naar vroeger. Waar lieten we ons afval toen? Daar is een simpel antwoord op. 

Vroeger hadden we veel minder afval. 

We hebben het dan over de tijd voor de jaren zestig. Het afval dat er was, verwerkten de mensen 
vaak zelf, zoals tuinafval en etensresten. Dat belandde op de composthoop. Mensen kochten hun 
boodschappen bij de kruidenier. En daar kwam geen plastic zakje bij kijken. De wortels gingen zo 
in de boodschappenmand. Of de mensen kweekten ze zelf in hun moestuintje. De schillen haalde 
de schillenboer op. De melkboer zorgde voor melk, yoghurt en vla in glazen fl essen. Die je de 
volgende dag weer schoongespoeld aan straat zette. Voor kleding gold: gaten in sokken werden 
gestopt en je deed jaren met een winterjas voordat ie naar je jongere broer, neef of buurjongen 
ging. Luiers waren van katoen en in die tijd deed je een mensenleven met een bankstel.

Afvalexplosie 
In de jaren ’60 kwam de verpakkingsindustrie op. De import nam toe. Veel spullen kwamen uit 
China. Er kwamen grote supermarkten met plastic bakjes, zakjes en doosjes. Speelgoed werd 
goedkoop, net als kleding en meubels. Ging er iets kapot, dan kwam er gewoon meteen iets 
nieuws. Repareren loonde niet meer. De vuilnisbak wachtte. Met als gevolg: een afvalexplosie!

Grondstoffen
Nu weten we dat dat ook de oplossing niet is. Grondstoffen voor producten zoals plastic (van olie 
gemaakt) en blik (ijzererts) kunnen opraken. Terwijl de kostbare grondstoffen die we bij het 
restafval gooien, blijven verbranden. Is vooruit naar vroeger dan de oplossing? Niet helemaal 
natuurlijk. We hebben nu de mogelijkheid om ons afval goed te scheiden, zodat we de 
grondstoffen blijven gebruiken. Maar we kunnen wel veel van vroeger leren:

• Koop op maat en koop het liefst seizoensproducten.
• Kies voor kwalitatief goede producten die langer meegaan.
•  Iets kapot? Repareer het zelf. Of laat het repareren. Bijvoorbeeld bij het 

Repair Café http://repaircafe.nl.
• Verwerk zelf je tuinafval en etensresten.
• Voor jonge ouders: verdiep je eens in het gebruik van wasbare luiers.
•  Kies voor producten zonder verpakkingsmateriaal, bijvoorbeeld op de warenmarkt. 
•  Iets overbodig geworden, of niet meer in gebruik? Denk aan kringloopwinkel Het Goed, 

aan www.marktplaats.nl of aan de rommelmarkt. Kleding kan in de kledingcontainers 
bij de winkelcentra.

Oproep: Hoe deed u het in de vorige eeuw? Weet u nog hoe u omging met afval in uw jeugdjaren? 
En kunnen we daar nu nog iets van leren? Misschien hebt u nog foto’s. We lezen het graag via 
afval@hengelo.nl.

afvalkarretjes op het Burgemeester Jansenplein

de gemeentelijke reinigingsdienst

het compostbedrijf

schillenboer

straatveger



Diftar met de D van Duurzaamheid!

Ik en mijn container

In Hengelo komen de komende tijd aparte containers te staan voor wit en gekleurd glas. En dat heeft een reden. Alleen 

wit glas is opnieuw te recyclen tot wit glas. Daarmee is het meer waard dan gekleurd glas. Het levert de gemeente extra 

geld op. Het is daarom logisch om het apart in te zamelen. We vragen u daarom vriendelijk om hier aan mee te werken en 

uw glas te sorteren. Op de plekken waar de gemeente glascontainers moet vervangen, komen gescheiden containers. 

Het kan dus nog even duren voordat u in uw buurt twee verschillende containers ziet. 

Hengelo gaat wit en gekleurd glas scheiden

Alles wat u in de grijze container 

gooit, wordt bij de afvalverbrander 

verbrand. Dus ook grondstof 

zoals etensresten. En hebt u ooit 

een bloemkool zien branden? Met andere woorden; gooi etensresten 

niet in de grijze container. Het is zonde om te verbranden. Helaas zit 

er gemiddeld nog 30 kilo per persoon per jaar aan etensresten in de 

grijze container. Natuurlijk begint het met uw inkoopgedrag. Kopen 

en koken op maat zijn de beste manieren om afval te voorkomen. 

Hebt u toch etensresten? Dan kunnen die bijvoorbeeld prima dienen 

als compost. Ook als u in hoogbouw woont, zijn er mogelijkheden om 

groen afval te verwerken. Denkt u eens aan de gootsteenvermaler 

of de bokashi-emmer. Woningen met een tuin hebben meestal een 

groene container. Maar die hoeft u natuurlijk niet te gebruiken. In 

vrijwel elke tuin past een compostvat voor etensresten en tuinafval. 

Als u groen afval zelf slim verwerkt, bespaart u bovendien geld. U 

hoeft uw container minder vaak aan straat te zetten.

Bloemkool 
brandt niet, 
toch?! U betaalt dit jaar een vast tarief van € 145,08 voor uw afval. Maar 

daarnaast betaalt u ook voor de keren dat u uw container aan straat 

zet of afval in de ondergrondse container voor restafval gooit. Dat 

noemen we de variabele tarieven. Wat kost het ook alweer om een 

container te gebruiken?

Geheugensteuntje 
Tarieven 2014

Variabele tarieven 2014
Grijze container 240 liter € 8,50 per leging

Grijze container 140 liter € 4,95 per leging

Groene container 240 liter € 2,00 per leging

Groene container 140 liter € 1,20 per leging

Ondergrondse verzamelcontainers € 1,70 per klik

Het kantoor van Twente Milieu in Hengelo is vernieuwd. De nieuwbouwlocatie heeft 
een compact ontwerp en is duurzaam. Het kantoor is bijvoorbeeld gedeeltelijk 
met oude materialen gebouwd. In het pand wordt water opnieuw gebruikt en 
maken de medewerkers gebruik van duurzame energie. Met gepaste trots nodigen 
we u uit om onze nieuwe aanwinst te komen bekijken tijdens onze open dag op 

Jong en oud krijgen de mogelijkheid om een kijkje in onze keuken te nemen. 
We presenteren graag onze verschillende diensten. Altijd al eens in een huisvuil-
wagen willen zitten? Benieuwd naar welke plaagdieren we bestrijden en hoe we 
de riolering onderhouden? Kom dan naar onze open dag! Het Milieupark is op 
zaterdag 13 september van 09.30 - 16.00 uur regulier geopend en maakt geen 
onderdeel uit van onze open dag.
 

Za
te

rd
ag

van 10.00 - 14.00 uur aan de Wegtersweg 9
13 SEPTEMBER 

Nieuw jasje voor Twente Milieu!

Feiten en cijfers 
over afval en 
grondstof
Sinds de invoering van Diftar in 2012 
hebben we in Hengelo ons afval veel beter 
gescheiden.

97% meer plastic

1% meer papier 
(ondanks landelijke daling van ongeveer 7%)

Het restafval is gedaald met 37%. Dat is 
90 kilo minder restafval per inwoner per jaar.

In de eerste helft van 2014 hebben we 
per inwoner van de gemeente Hengelo 
ingezameld:

78 kilo restafval
40 kilo GFT
30 kilo grof tuinafval/snoeihout
32 kilo papier
12 kilo glas
9 kilo plastic verpakkingen

1 kilo blik
3 kilo textiel
3 kilo elektrische apparaten

78 kilo restafval
40 kilo GFT
30 kilo grof tuinafval/snoeihout
32 kilo papier
12 kilo glas
9 kilo plastic verpakkingen

1 kilo blik
3 kilo textiel
3 kilo elektrische apparaten

Fotografie: Gerard van Beek

16% meer glas

Glas

Ik en mijn container
Hengeloërs en hun afval, deel 10

‘Minder containers, dus meer ruimte in de tuin voor de kids’ 
In Veldwijk Zuid zijn bij bestaande woningen de grijze containers ingenomen. Bewoners kunnen nu gebruik maken van bestaande ondergrondse 

containers bij hun in de straat voor hun restafval. Voorheen maakten enkel appartementen en fl ats gebruik van de ondergrondse containers. 

De hoeveelheid restafval per huishouden loopt in Hengelo steeds verder terug en ondergrondse containers bieden voordelen voor zowel de 

gebruikers als voor Twente Milieu bij de inzameling. 

Deby Schmaal woont samen met haar man en 2 zoontjes aan de Kamperfoeliestraat in Hengelo. ‘Door de handicap van één van mijn kinderen 

hadden we altijd al te maken met extra afval. Bijvoorbeeld extra luiers, maar ook catheters.  Simpel gezegd: de afvalcontainer was bij ons 

al gauw vol.’  Ze is dan ook blij met de ondergrondse containers en maakt er bijna dagelijks gebruik van. ‘Het is niet ver lopen’, vertelt ze 

enthousiast. Thuis gaat Deby, die als vrijwilligster werkzaam is bij een speelotheek, verstandig met afval om. ‘We hebben een speciale emmer 

Voordelen ondergrondse containers
    Niet meer afhankelijk van een vaste inzameldag

    Restafval wegbrengen wanneer u dat wilt

    Geen container meer in eigen tuin of voor het huis

    Restafval verzamelen en opslaan op de manier die jouw huishouden past

    Door effi ciënte inzameling minder vrachtwagens in de wijk

voor GFT-afval en ook voor restafval.’ Daarnaast  houdt Deby altijd plastic 

en blik apart. Voor Deby en haar gezin hebben de ondergrondse containers 

nog een ander voordeel. ‘We hebben nu extra ruimte in de tuin en daar zijn 

onze kinderen best blij mee.’


