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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.

Het is zomer 2030. Meneer de Vries gaat met zijn jongste zoon naar 

de supermarkt. Maar hij gaat niet met een lege auto. Op de heenweg 

rijdt hij even naar een grondstoffeneiland nieuwe stijl in de straat. Dat 

is een schoon, opgeruimd en afgeschermd gebied in de buurt waar een 

heel aantal containers staat te wachten op nieuwe vulling: grondstoffen 

zoals ijzer en blik, papier en drankenkartons, textiel en plastic.

Wat hij in zijn auto heeft, is het resultaat van een maand lang bewust kopen, leven 
en weggooien. Tuinafval en etensresten neemt hij niet mee. Die verwerkt hij in eigen 
tuin als compost en vermaalt hij in zijn gootsteen om door de riolering te spoelen. 
Meneer de Vries neemt ook een klein vuilniszakje restafval mee. Die zak gooit 
hij onderweg in de ondergrondse container voor restafval. De trommel is kleiner 
gemaakt, omdat mensen nog maar kleine zakjes restafval hebben en weggooien. 

Bewust inkopen
In de supermarkt loopt meneer de 
Vries met zijn boodschappentas heel 
bewust langs de schappen en hij past de 
hoeveelheid goed af aan zijn gezin. Zo 
weet hij zeker dat hij straks niet inkoopt 
voor de vuilniszak. En dat hij aan het 
einde van het jaar niet meer dan 30 kilo 
per persoon aan restafval heeft. Science 
fi ction? Een dikke duim? Of realiteit? In 
2030 kan het zomaar werkelijkheid zijn in 
Hengelo. Of al veel eerder. Dat kan ook! 

lees verder op de volgende pagina…

Afval in de 
toekomst

Er zit veel GFT (etensresten en tuinafval) in de grijze 

container. Afgelopen jaar zelfs 70 kilo per inwoner. 

En dat is jammer, want etensresten en tuinafval 

zijn grondstoffen. Gooi GFT daarom in de groene 

container. Of beter nog: composteer het!

Zelf compost maken
Compost is op verschillende 
manieren te maken. In 
het voorjaar is een groep 
Hengeloërs begonnen met 
een proef om zelf compost 
te maken. Dat doen ze onder 
de naam Waste Watchers. Ze 
gebruiken een compostvat 
voor tuinafval en etensresten 
of een bokashi-emmer voor 
alleen etensresten. 

Gootsteen vermaler voor hoogbouw
Een andere groep Waste Watchers probeert een 
gootsteenvermaler uit. Etensresten kunnen met de vermaler 
door de riolering worden gespoeld. Het Waterschap heeft 
goedkeuring gegeven voor deze proef. Het Waterschap 
gebruikt in de toekomst deze resten om grondstoffen terug 
te winnen uit het afvalwater. En om energie op te wekken bij 
de waterzuivering. De vermaler is vooral handig voor mensen 
die in hoogbouw wonen. Zij hebben meestal geen groene 
container. De Waste Watchers proberen hun instrumenten 
dit jaar uit. De gemeente gebruikt de uitkomsten van het 
onderzoek om het afvalbeleid te verbeteren. 
Ook weten hoe u zelf compost kunt maken? Kijk dan op 
www.diftarhengelo.nl

Hoe gaan de mensen in het buitenland met afval om? 

In sommige gebieden in Spanje wordt het niet huis-aan-

huis opgehaald, maar moeten mensen het zelf brengen. 

In andere landen, zoals hier in Portugal, hebben ze 

weer andere methodes. Ziet u deze vakantie zelf een 

opmerkelijke methode? Maak dan een foto en stuur hem 

naar communicatie@hengelo.nl. 

Dan ziet u hem misschien terug op de Diftar-pagina in 

het Hengelo’s Weekblad en ontvangt u van ons een 

kleine attentie. 

Teveel GFT in de grijze 
container

Hoe doen ze het 
in het buitenland?

Diftar tot nu toe, 
de feiten op een rij:

     Sinds de invoering van Diftar scheiden 
Hengeloërs 7% meer papier, 61% meer 
plastic en 12% meer glas. 

     Gemiddeld zet een huishouden twaalf 
tot dertien keer per jaar minder vaak 
de grijze container aan straat. Omdat 
‘ie minder vol is door goed scheiden. 

     80% van de inwoners is sinds de 
invoering van Diftar goedkoper uit. 

     Maarrrr… er zitten in de gemiddelde 
grijze container of ondergrondse 
container nog steeds veel grondstoffen 
die er niet in thuis horen. 

Groeten uit Portugal!

Afval is 
grondstof



Hengeloërs en hun afval, deel 7

‘Ik gebruik de groene container amper’ 
Hij vindt het zelf niet zo bijzonder, maar het is een feit dat hij dit jaar nog maar één 
keer de grijze container aan straat heeft gezet. Hij verwacht dat zijn vrouw en hij 
samen dit jaar nog geen 60 kilo afval produceren. Aart Koers kan eigenlijk niet eens 
precies uitleggen hoe hij aan zo weinig afval komt. ‘We kopen geen gekke dingen, 
geen zaken die je na een paar maanden gebruik weer weggooit. We scheiden hier 
thuis papier, plastic, blik, glas, GFT en textiel, zoals zo veel Hengeloërs. Ik denk wel 
goed na over afvalscheiden. Het heeft mijn interesse. Zeker door de invoering van 
Diftar. Het is een soort ‘sport’ geworden om zo weinig mogelijk afval te produceren.’

Bokashi-emmer
Sinds april doet Aart mee aan een proef van de gemeente Hengelo om etensresten 
te verwerken in een bokashi-emmer (zie ook de achterkant). De emmer maakt 
via een speciaal proces in minimaal drie weken tijd compost van een volle bak 

Diftar met de D van Duurzaamheid!

Milieu-tips van Aart
     Gebruik een tuinzak voor snoeiafval en onkruid. 

Die kun je gratis legen op het Milieupark aan de Wegtersweg.

     Organiseer je afval in de keuken op een andere manier. Niet meer een 
bakje voor restafval en een aparte voor etensresten, maar restafval en 
plastic. Etensresten kun je beter dagelijks buiten weggooien of in een 
Bokashi-emmer stoppen.

     Breng spullen die je niet meer gebruikt naar de kringloopwinkel in 
 Hengelo, Het Goed.

Aart Koers, 58 jaar, milieubewuste inwoner van Hengelo, 
woont met zijn vrouw in de Hasseler Es. 

etensresten. Dat kan Aart verwerken in zijn weelderige tuin. ‘Ik heb mijn eerste 
bokashi-emmer bijna vol. Hij staat hier in de keuken, maar je ruikt hem niet. 
Dat is ideaal. Wel vind ik het deksel erg moeilijk open en dicht te maken. Als de 
emmer lang genoeg heeft gestaan, gooi ik de inhoud in de tuin. Daarnaast heb 
ik een compostvat voor tuinafval en een tuinzak voor tuinafval dat niet in het 
compostvat kan. Die tuinzak breng ik gratis naar het Milieupark. Dus ik gebruik 
de groene container vrijwel niet.’  

Ook de drankenkartons apart
De gemeente Hengelo is eind mei gestart 
met een proef waarbij 1600 geselecteerde 
huishoudens in hoogbouw hun dranken-
kartons gescheiden inzamelen. Het gaat 
om een landelijke proef. Drankenkartons 
zijn bijvoorbeeld melkpakken en pakken 
voor sap en fris. Twente Milieu heeft zeven 
ondergrondse containers geschikt gemaakt 
voor het inzamelen van drankenkartons. 
De kleur: roze. De proef loopt tot en met 
21 oktober. De landelijke overheid bekijkt op 
basis van de conclusies van het onderzoek 
of en hoe Nederland in de toekomst 
drankenkartons gaat inzamelen.

Blikcontainers stampvol
Hengelo heeft elf paarse blikcontainers. 
En die zitten wekelijks stampvol. Inwoners 
hebben in 4 maanden tijd al meer dan 20.000 
kilo blik ingezameld. Een groot succes dus! 
Blik neemt veel volume in beslag. 
De gemeente Hengelo en Twente Milieu 
vragen u daarom of u uw blikjes zoveel 

mogelijk ‘plat’ wilt stampen voordat u ze in 
de blikcontainer doet. Op deze manier kan 
er meer blik in de containers en hoeven de 
vrachtwagens van Twente Milieu minder vaak 
te rijden. Ook beter voor het milieu!

Clean Teams bij milieu-eilanden
Twente Milieu leegt de milieu-eilandjes bij 
winkelcentra zes keer per week. Daarnaast is 
sinds enkele weken een Clean Team actief bij 
de winkelcentra. Doel: rotzooi en afvaldump 
voorkomen. Veel mensen ergeren zich daar 
aan. Medewerkers van het Clean Team staan 
op zaterdagen bij winkelcentra. Ze helpen 
bezoekers om afval op de juiste manier aan 
te bieden. Dit team bezoekt de komende tijd 
verschillende winkelcentra.

Beckum
Beckum heeft een afvalwerkgroep. De 
gemeente is in gesprek met deze groep 
bewoners over afval en grondstoffen. De 
werkgroep onderzoekt of het mogelijk is 
om in Beckum plastic verpakkingsmateriaal 
net zo in te zamelen als oud papier. De 
besparing die dit oplevert moet dan ten 
goede komen aan de inwoners van Beckum. 
Ook zoekt de werkgroep naar de juiste 
locaties voor ondergrondse afvalcontainers 
en milieuparkjes in het dorp. 

Hengelo zoekt samen met andere gemeenten uit 

de regio naar manieren om nog meer grondstoffen 

in te zamelen. Hengelo wil graag dat de inwoners 

in 2030 nog maar 30 kilo restafval per persoon per 

jaar weggooien. De rest is grondstof voor nieuwe 

producten.  

Er dreigt een tekort aan grondstoffen op deze wereld, zoals ijzererts 

en olie. Natuurlijke bronnen voor grondstoffen raken uitgeput. 

Daarom moeten we onze manier van leven veranderen. Grondstof-

fen uit afgedankte producten moeten we opnieuw gebruiken en niet 

verbranden. Dat klinkt mooi, maar lijkt ook moeilijk. Want hoe 

moet Hengelo dit aanpakken? De gemeente heeft geen pasklaar 

antwoord op deze vraag, maar is wel druk bezig om plannen te 

maken voor de toekomst.

Hengelose keuze
Met de invoering van Diftar in 2012 is er een goede start gemaakt. 

In 2011 zat er nog 232 kilo restafval in de grijze container. In 2012 

nog maar 169 kilo restafval. Maar dat is nog lang geen 30 kilo. Er 

zit dus nog 139 kilo aan grondstoffen in het restafval. De gemeente 

heeft verschillende ideeën om ervoor te zorgen dat de inwoners 

meer grondstoffen gescheiden gaan inzamelen. 

De gemeenteraadsleden van Hengelo gaan zich in september ver-

diepen in deze ideeën tijdens een brainstormsessie met deskundigen. 

Zodat de raad een goede keuze kan maken voor de inwoners. 

Bent u klaar voor de verandering?
Klinkklare onzin? Onhaalbaar? Toekomstmuziek? Of een hele goede 

mogelijkheid om milieubewust bezig te zijn? We zullen het zien! 

In 2030 wil Hengelo maximaal 30 kilo restafval per persoon per jaar. 

Dat is zeker haalbaar, blijkt uit onderzoek van het huishoudelijk 

afval. We kunnen ons eigen afvalprobleem oplossen. Maar dat lukt 

alleen met uw hulp. Bent u klaar voor de verandering?

Wilt u actief meedenken over dit onderwerp? 
Geef dat dan aan via afval@hengelo.nl

30 kilo afval 
in 2030

Ik en mijn container
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