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Het scheiden van huishoudelijk afval blijkt
vooral bij de organische fractie problemen op
te leveren, is een van de conclusies uit een
proefproject afvalscheiding in de gerneente
Ede. Ondersteund door het Nationaal Onderzoekprograrnrna Hergebruik van afvalstoffen
en de provincie Gelderland startte drie jaar
geleden het Combinatieproject Ede, een samenwerkingsverband van de gemeente Ede
met de rnilieuboerenorganisatie de Hamster.
De vakgroep Huishoudstudies van de LUW,
werd ingeschakeld om (ontwikkelingen in)
houding en gedrag van dedeelnemende huishoudens in kaart te brengen. Daarbij kwarnen
niet alleen vragen aan de orde over welk afval
gescheiden wordt, maar ookover de knelpunten die huishoudens bij afvalscheiding ondervinden -en over de rol die voorlichting, bewaarmiddelen en rnethode e n .frequentie
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van inzamel~ngspelen Er werd ook gekeken
In hoeverre het wonmgtype (eengezinswoning, galerijflat of portiekflat) van invloed was
op de onderzoeksresultaten.
- tuinafval (GFT) maakt onGroente-, f r u ~ t en
geveer de helft uit van het huishoudelijke afval, maar het gescheiden bewaren van organisch afval levert stankoverlast en het
schoonmaken van de GFT-ernrners wordt een
vies karwei gevonden. Een deel van deze
knelpunten zijn door verbetering van de bewaarm~ddelenal tijdens de proefperiode opgelost. In het eindrapport worden verdere
aanbevelingen voor verbetering, afgesternd
op de rnogelijkheden van de onderscheiden
woningtypen, gedaan.
Bij de inzameling van glas en papier via een
hu~s-aan-huisophaaldienst valt op grond van
d ~ onderzoek
t
nauwelijks een grotere deelname te verwachten in vergelijking. met de
situat~edat de huishoudens zelf voor afvoer
rnoeten zorgen
De hu~shoudenservaren in het begin van het
project afvalscheiding als een extra belasin@,
na een jaar vindt men het geen moeite mser.
Er blijft we1 een behoefte bestaan aan gsregelde en duidelijke informatie.
Dit zijn enkele c o w l u ~ i e uit
s bet uitvoerlggedocurnenteerch rapport, elat ocsk bedaeld ie
om anctere inl~iatimenvdar afvelscheicfln/gi n
/
den lande te ondermeunen.
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