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Zwerfafval
tegengaan
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Zowel in het werk als privé zet Rinus Kunst, directeur van EcoService Europe
en AgriService Zeeland, zich in om zwerfaval tegen te gaan. Zo maakt hij zeker
één keer per maand de bermen naast het fietspad en de hoofdweg schoon,
maar kijkt hij ook dagelijks kritisch naar de kwaliteitsissues van alle producten
en diensten die zijn bedrijven leveren.
“Op zaterdag ga ik soms met mijn kleinkinderen op
pad om vuil uit de bermen te halen”, zegt Kunst, directeur van het in West-Zeeuws-Vlaanderen gevestigde bedrijf. Wat hij zoal tegenkomt? “Chipszakken,
petflessen, plastic zakken, blikjes en ga zo maar
door”, vertelt hij. Kunst probeert door de opruimactie te voorkomen dat wanneer de bermen worden
geklepeld het vuil wordt versnipperd, waarna het
helemaal niet meer kan worden verwijderd. “Elke
minuut en misschien wel elke seconde wordt er afval in de berm gegooid. Dat hoort er niet. Wij hebben het in Nederland over PFAS, maar we gooien
zelf het afval in de bermen. Op de foto zie je gras
met allemaal kleine stukjes plastic. Dat is een jerrycan die is versnipperd.”
Kunst is bang dat als we zo met ons milieu (bermen)
om blijven gaan, we over vijftig jaar of “hopelijk al
veel vroeger” moeten constateren dat alle bermen
moeten worden afgegraven omdat die overal zwaar
vervuild zijn met PFAS-stoffen. “Door het afval op te
rapen, hoop ik de bewustwording te vergroten. Scholieren en recreanten, maar ook andere weggebruikers
moeten zich ervan bewust worden dat afval daar
niet hoort. Daarna moeten we ervoor zorgen dat voor
het klepelen of maaien de bermen schoon zijn om
het probleem niet nog verder te vergroten.
Dat het niet om een klein beetje gaat, blijkt wel uit
de woorden van Kunst. “Met de kleinkinderen rapen
we vaak een paar zakken vuil op. Nu is dat even wat
minder, doordat de scholen gesloten zijn, maar dit
moet ook zo blijven als de scholen weer open gaan.”
Zo komt de ondernemer er privé mee in aanraking,
maar ook in zijn werk wordt hij geraakt door de
slordige omgang met afval. “Voor mij was dat reden
om te stoppen met de inname van gft. Er zat te veel
tussen wat er niet in hoorde”, legt hij uit. “Groencompost verhandelen we wel volop, met als voorwaarde dat door middel van onze eigen ISOsystemen de kwaliteit wordt gewaarborgd”, vertelt
de ondernemer. Volgens hem moet hier veel meer

aandacht voor komen en misschien zou de boete
voor het uit het raam gooien van afval ook moeten
worden verhoogd.
Voor Kunst is de bodem heel belangrijk. Dat blijkt
ook wel als hij het over de bodemstructuur heeft,
iets waar weinig van over is door de regen die van
half oktober tot en met half maart viel. “Dat vulde
de watervoorraden aan, maar nu hebben we te maken met een enorme verdamping en keiharde
grond”, constateert hij. Kunst schat in dat het uitrijden van mest voor dit voorjaar eind april is afgerond. “We hebben een gigantisch goed seizoen
achter de rug”, vertelt hij. Minder soepel gaat het
zaaien. “Dat is iets wat momenteel op onze zware
kleigrond alleen zin heeft als er kan worden beregend. Om überhaupt te kunnen zaaien, moeten we
twee tot drie keer met de rotorkopeg de keiharde
grond fijn maken om enigszins een zaaibed te kunnen maken, daarna beregenen en dan zaaien. Dit is
nog nooit voorgekomen”, stelt Kunst vast. Goed
voor de bodem zijn, is zonder afval al een grote uitdaging. “Wij moeten zuinig zijn op onze grond.”
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