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Papier wordt door allerlei instellingen verzameld. Hetzelfde geldt voor oude kleding en
vodden. Ook oude meubels, afgedankte huishoudelijke apparaten en dergelijke worden
door mensen opgehaald, weer opgeknapt en
in kringloopcentra verkocht. Wanneer reparatie niet mogelijk blijkt worden de bruikbare
onderdelen gedemonteerd.
Voor blik en metaal zijn verzamelpunten, bijvoorbeeld een container. Het chemisch afval
kan men vaak kwijt bij de dienst gemeentereiniging of bij de detailhandel, die ook het nieuwe produkt levert.
Ook kan de natte fractie nog verdeeld worden
in te composteren plantaardige resten, of
schillen voor de schillenboer, en de rest verdwijnt dan in het "vuilnisvat" en wordt (regionaal) verder verwerkt.
Consequenties
Wat betekent scheiden aan de bron voor de
huishouding en het huishouden? De hierboven genoemde mogelijkheden voor afvalvermindering gaat uit van de bereidheid van de
leden van het huishouden in te spelen op die
milieuvriendelijke activiteiten.
Er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid
van gescheiden inzameling, naar de hoeveelheid die per fractie wordt opgehaald, naar de
wijze waarop het kan worden aangeboden,
naar de zuiverheid van de fracties. Maar men
keek niet achter die voordeur, o m te zien hoe
die scheiding in componenten tot stand kwam
en wat voor aanpassingen in de huishoudhg
nodig waren.
Wat speelt er dan achter die voordeur? Te
denken valt aan:
kennis van zaken, o m de juiste fractie te
kiezen;
aandacht bij het verwerken van huishoudelijk afval, wat moet waar, ophaaltijd niet vergeten;
plaats voor te verzamelen fracties;
de moeite die het vergt o m de fracties weg
te werken, bijvoorbeeld naar de container
brengen, aan de deur zetten;
de bereidheid afval te scheiden in componenten en er dus extra aandacht aan besteden;
het oordeel van familie en buurtgenoten
over de aanvaardbaarheid en de haalbaarheid
van scheiden in fracties.

Overheid en Milieu-organisaties staan positief
tegenover het scheiden aan de bron en willen
dat stimuleren; daarnaast worden ook nog andere aanbevelingen gedaan inzake het afvalprobleem.
Andere mogelijkheden
Een andere mogelijkheid is dat huishoudens
zo inkopen dat een minimum aan afval ontstaat. Bijvoorbeeld extra en onnutte verpakkinge'n vermijden, zoveel mogelijk vers of in
retourver~akkinaenkopen. Vanuit de individuele huikhoudëns kan'dat gedrag in gang gezet worden. Ook kan de overheid het bedrijfsleven stimuleren tot milieuvriendelijke produktie en produkten. Maar huishoudens
moeten dan wel bereid en in staat zijn om
milieu-overwegingen in aankoop- en gebruiksgedrag te betrekken.
Het draait daarbij om de volgende
gen:
wat is het nut van bepaalde verpakking
welke problemen worden veroorzaakt
de verpakking te veranderen of weg te laten;
is het mogelijk de duurzaamheid van gebruiksgoederen te vergroten;
wat is de invloed van modetrends op gebruiksgoederen;
is milieubewust consumeren mogelijk,
vraagt dit van bijvoorbeeld de voorlichting
is het mogelijk door milieubewust co
meren invloed uit te oefenen op de produktie.

Het zou heel zinvol zijn om de veronderstelde
aanpassingen binnen de huist-íouding en de
gestelde vragen in onderzoek aan de orde te
stellen en de resultaten hiervan bekend te
maken. De meest aangewezen instantie hiervoor is mijns inziens de vakgroep Verzorgingstechnologie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen in samenspraak met
Milieubeheer, Wonen en Huishoudkunde.
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