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• Probeer altijd vooraf een inleidend
gesprekje met de interviewer te hebben. Dat geeft rust en helpt de interviewer de juiste vragen te stellen.
Tot slot: nieuws is een continue stroom.
De feiten verdringen elkaar dikwijls
snel. Het is daarom van groot belang
om snel te reageren op verzoeken om
informatie. De eerste klap is een daalder waard. En als het bericht in de krant
je eens tegenvalt, omdat je het naar
jouw idee veel beter had gezegd, onthoud dan het volgende: morgen pakt
de visboer de bokking er in!
J. Kuiper is werkzaam bij

Staatsbosbeheer.
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HET BOS, HET VUIL EN

DE BAK

-

'Nederland schoon!'. Via onder meer radioboodschappen en billboards worden we, als gebruikers van de openbare ruimte, door bekende Nederlanders
aangespoord ons kleine afval in prullenbakken te deponeren in plaats van
zomaar op straat, in het bos, langs het fietspad of waar dan ook. Voor wat het
buitengebied betreft lijkt het een variant van de aloude slagzin 'Laat niet als
dank...'

De aandacht voor de problematiek van
zwerfvuil lijkt zich vooral te richten op
het stedelijk qebied. De problematiek
speelt echter ook in bos en natuurgebieden. Zo geeft bijvoorbeeld
Staatsbosbeheer jaarlijks ca. € 560.000
uit aan het afvoeren van afval uit zijn
terreinen. Een flink deel hiervan bestaat
uit de kosten van het ledigen van afvalbakken. Als deze kostenpost wordt
afgezet tegen het totaal van ca. 100 miljoen bezoeken, die jaarlijks worden
afgelegd aan de terreinen van
Staatsbosbeheer, dan lijkt het bedrag
per bezoek mee te vallen. Toch is de
absolute ornvanq van het bedrag voor
Staatsbosbeheer aanleiding om kritisch
om te gaan rnet beheer op dit punt.
Daarom participeert Staatsbosbeheer in
èen project, (Lil wordt getrokken door
het Kenniscentrum CROW (kenniscen-

trum voor verkeer, vervoer en infrastructuur) en Nederland Schoon. In het
project wordt gestreefd naar een landelijke normstelling als het gaat om het
plaatsen, de inrichting, vormgeving en
het onderhoud van prullenbakken in de
openbare ruimte. Dat kan voor terreinbeheerders dus nog interessante informatie opleveren I

Wel of geen afvalbakken?
Naast deelname aan het bovengenoemde project ontwikkelt Staatsbosbeheer
zelfstandig activiteiten. Zo wordt in de
boswachterij Dorst een proef uitgevoerd met een grote ondergrondse
afvalverzamelcontainer, die verschillende kleine afvalbakken vervangt. Het
beoogde voordeel is een aanzienlijke

Oe nadelige
van het klein afval dat toch nog in het terrein achterblijft, wegen
vaak niet op IC(lc'n de kosten om dit afval te verzamelen en af te voeren. Foto: Hans
Dekker.
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kostenbesparing, doordat ej,.
van ophalen en afvoeren ViHl vuil
wordt. Als de proef gunstkJ
Staatsbosbeheer dit systeem 111'1' ,VI' '/11
bij andere plaatsen waar veel U "VUiI;i!fnl
komen (speelvijvers,
nen, grotere parkeerterrciucu]
Verder gaat Staatsbosbeheer l<lilHch
met de plekken waar nog ;,I\J:Jll\iikluUl
worden geplaatst. Werden
afvalbakken ruimhartig UPIJlddl \1
strategische plaatsen langs Wd,nilCi!i'id
den (bij zitbanken, nirl<nir!f(,I;'dlii,';i\
kruisingen en dergelijke), teel"nWijiCHlllcl
wordt er meer rekening qell\i)\lc!h'l1
het feitelijk gebruik. Op nli1,;II''('11
weinig mensen komen worden
afvalbakken meer geplaatst of
geplaatste bakken verwijderd. [h'
ring leert, dat mensen dan eer dI'l
geneigd zijn het klein afval rnl''' 11'
nemen en te deponeren in de
op het parkeerterrein, aan he! "inch'
de wandeling. De nadelige effe'ele'n
het klein afval dat dan toch noq in
terrein achterblijft wegen vaak nk"
tegen de kosten om dit afval te
len en af te voeren.
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Afvaldumping
Een punt van zorg zijn de toenemende
illegale stortingen van grotere' eenh,'
den (autobanden, huisraad,
enz.). Mogelijk moet deze onl.wil<l<.i'lil
in verband gebracht worden met
invoering van de gemeentelijke
heffingen (gedifferentieerde afvall/llî<
ven per huishouden), waardoor

/lIi,niLnrli..

qeplaatst op strateqische plaatsen langs

k.pl'uOf<ie'n, kruisingen. Tegenwoordig wordt er

qebruik. Foto: Hans Dekker.
in de verleiding kunnen komen hun
afval ergens in de openbare ruimte te
dumpen. Met lokale overheden zou
moeten worden gezocht naar een integrale oplossing, waarbij ook deze gevolgen worden meegewogen en de
effecten van dit dumpgedrag worden
geminimaliseerd.
1. Blok is werkzaam bij Staatsbosbeheer.

